
Zebranych gości przywitał wójt gminy 
Jadów Dariusz Kokoszka wraz z orga-
nizatorami imprezy: dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Jadów Sylwią Tryc i 
dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Jadowie Łukaszem Wójcikiem. Na 
widowni zasiedli m.in. Emilia Oleksiak 
– przedstawiciel Urzędu Marszałkow-
skiego, Maria Chmielewska - powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego, Jolanta 
Tlaga - dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wołominie, Wiesław Drosio – 
z- ca komendanta powiatowego Straży 

Pożarnej w Wołominie, ks. Bogdan Le-
wiński, Regina Sadlik – przewodnicząca 
Rady Gminy Jadów, Magdalena Suche-
nek – radna powiatowa, Jolanta Lewan-
dowska - dyr. SP nr 2 w Jadowie, Aniela 
Dobosiewicz – dyr. ZSP w Urlach, radni, 
druhowie z OSP Starowola i Wólka Su-
lejowska.

Na scenie zaprezentowali się: ucznio-
wie SP nr 1 w Jadowie, przedszkolaki i 
uczniowie z ZSP w Urlach, przedszkola-
ki z Szkoły Podstawowej w Myszadłach, 
uczniowie kl. I i III Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Jadowie, starsza grupa taneczna z 
GOK Jadów, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Zabrodzia oraz zaproszeni goście: wy-
konawczyni muzyki disco polo Dagmara 
i zespół Golden Magic.

Na stoiskach z żywnością można 
było skosztować lodów z nowej lodziar-
ni „Lodowe Wariacje”, pysznych ciast 
przygotowanych przez Klub Seniora z 
Jadowa, kanapek ze smalcem i ogórkiem 
małosolnym, zapiekanek, hot – dogów, 
popcornu, kiełbasek z różna, kręconych 
frytek.
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SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE
w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).

Atrakcyjne miejsce. Tel. 603 677 024

Kobyłka

W poniedziałek, 24 czerwca, na zaproszenie władz Miasta, przybyła do Ząbek 
rządowa delegacja z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą na czele. Punk-
tem kulminacyjnym spotkania była konferencja prasowa, podczas której woje-
woda zainaugurował mazowiecką kampanię informacyjną dotyczącą programu 
500+.

W ostatnią sobotę czerwca na placu targowym w Jadowie odbył się Jadowski Festiwal Smaków. Współorganizatorami 
tegorocznego festiwalu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Powiat Wołomiński.

Budowa przejazdów bezkolizyjnych w Kobyłce - wiaduktu i tunelu kolejowego była przedmiotem spotkania, jakie odbyło 
się 2 lipca w Urzędzie Miasta. Burmistrz Edyta Zbieć i wiceburmistrz Grzegorz Świętorecki przekazali przedstawicielom 
PKP PLK S.A. informacje na temat bieżącego stanu uzgodnień dotyczących zarządzania infrastrukturą drogową, która po-
wstanie w wyniku planowanej inwestycji.

Zanim jednak to się stało wojewoda 
odwiedził największe ząbkowskie in-
westycje. Pierwsze kroki skierował do 
obiektu zwanego potocznie trybuną 
sportową, gdzie spotkał się z utalentowa-
ną i odnoszącą sukcesy młodzieżą.

Z zainteresowaniem przysłuchiwał się 
dziewczętom z Ząbkovii. Wojewoda nie 
tylko podziwiał kunszt piłkarski naszych 
zawodniczek, ale postanowił osobiście 
sprawdzić zdolności piłkarskie dziew-
cząt, uczestnicząc w krótkiej sparingowej 
grze. Faktycznie, to nie przypadek, że 
nasza żeńska drużyna znajduje się wśród 
najlepszych w Polsce. 

Wojewoda zajrzał również do jednej z 
sal MOK-u, funkcjonujących na trybu-
nie. Tam dzieci właśnie przygotowywały 
latawce. Zdzisław Sipiera był pod dużym 
wrażeniem. – To bardzo budujące, kiedy 
się widzi tak dobrze utrzymane obiekty 
sportowe, a co najważniejsze tętniące ży-
ciem, co wcale nie jest normą. Do takich 
obiektów po prostu przyjemnie się przy-
jeżdża – powiedział wojewoda.

Następnym punktem wizyty stała się 
willa „Alina”, główna siedziba Miejskiego 
Ośrodka Kultury.

Dokończenie str. 4

Dokończenie str. 5

Dokończenie str. 6

W rozmowach z PKP PLK S.A. wzięli 
udział także przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego – naczelnik Wydziału In-
westycji i Drogownictwa Rafał Urbaniak 
i zastępca naczelnika Jarosław Godlew-
ski. Ze Starostwem Miasto Kobyłka w 

drodze porozumienia ustaliło zarządza-
nie ciągiem dróg. Było to niezbędne do 
podjęcia rozmów z inwestorem – zanim 
kolej przystąpi do budowy, musi zo-
stać określone, kto w przyszłości będzie 
utrzymywał daną drogę. W związku z 

tym, że Kobyłka i Starostwo osiągnęło 
już w tej kwestii pełną zgodność, można 
było przedstawić wynik ustaleń i przystą-
pić do dalszego etapu działań. 
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Zatrudnię pomoc do hotelu oraz  pomoc do kuchni 
w restauracji w Emilianowie k / Radzymina

tel. 530-623-598 lub (22) 760 21 78

Ciekawe fi lmy (za darmo), fantastyczna atmosfera i poczęstunek - zapraszamy w każdy wakacyjny czwartek. Tradycyjnie 
już na wakacje powraca kino letnie do klimatycznego parku miejskiego.

- W tym roku spotykać będziemy się 
jak zawsze co czwartek, a nasze pokazy 
rozpoczynamy już 4 lipca o 20.30. Za-
planowaliśmy 9 spotkań z repertuarem 
fi lmowym, który mamy nadzieję za-
skarbi sobie pozytywny odbiór naszych 
mieszkańców- zapraszają organizatorzy.  
Na ekranie pojawią się komedie, seanse 
familijne ale także fi lmy, które niedawno 

można było obejrzeć w kinach. Oczywi-
ście nie zabraknie tak lubianej kawy z 
Cafe Grano, ciastek z piekarni Szwajcar-
skiej i herbaty na stoisku Urzędu Miasta. 
Kupicie także popcorn i chłodne napoje. 
Poniżej pełen repertuar. Nie zapomnijcie 
sprawdzić kategorii wiekowej jeśli wybie-
racie się na seans z dziećmi. Na wszystkie 
seanse wstęp wolny.

LP. DATA TYTUŁ GATUNEK CZAS 
TRWANIA

ROK
PRODUKCJI

KATEGORIA 
WIEKOWA

1 04.07
Godz. 20.30

SMERFY. POSZUKIWACZE 
ZAGINIONEJ WIOSKI Animowany 1,26 h 2017 r. B.O.

2 11.07
Godz. 20.30

ZA JAKIE GRZECHY DOBRY 
BOŻE Komedia 1,37 h 2014 r. 16+

3 18.07
Godz. 20.30 MAŁA WIELKA STOPA Przygodowy

/Fantasy 1,32 h 2017 r. B.O

4 25.07
Godz. 20.30 JUMANJI Animowany 2 2017 r. 12+

5 01.08
Godz. 20.30 ALITA. BITWA ANIOŁÓW Akcja

/Fantasy 2 h 2018 r. 12+

6 08.08
Godz. 20.30 SŁABA PŁEĆ? Komedia 

romantyczna 1,40 h 2015 r. 12+

7 15.08
Godz. 20.30 ANGRY BIRDS Animowany 1, h 2016 r. B.O.

8 22.08
Godz. 20.30 BOHEMIAN RHAPSODY Muzyczny

/Biografi czny 2,14 h 2018 r. 15+

9 29.08
Godz. 20.30 HOTEL TRANSYLWANIA cz. 3 Animowany 1,37 h 2018 r. B.O

Zapraszamy w każdy czwartek
start o 20:30

Park Miejski ul. Braci Briggsów
WSTĘP WOLNY

W czerwcu sejmik naszego województwa przyznał 6 mln zł na prace remon-
towe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach. Kolejka chętnych była bardzo 
długa. W ciągu miesiąca zgłoszono 172 wnioski na łączną kwotę ponad 26 mln zł.

- Benefi cjenci we wnioskach ponad 
czterokrotnie przekroczyli kwotę, którą 
w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel – 
oblicza marszałek Adam Struzik.

–  W tym roku komisja konkursowa 
miała twardy orzech do zgryzienia. O 
dotacje z budżetu rywalizowało wiele 
dobrych projektów. Nie mogliśmy wes-
przeć wszystkich, dlatego zdecydowali-
śmy o udzielaniu dotacji w mniejszych 
kwotach, ale jak największej liczbie 
podmiotów – zaznacza wicemarszałek 
Wiesław Raboszuk, wicemarszałek wo-
jewództwa.

W gronie 83 benefi cjentów znalazło 
się też miasto z powiatu wołomińskiego 
- Marki. Pieniądze są przeznaczone dla 
Mareckiego Ośrodka Kultury (MOK) 
im. Tadeusza Lużyńskiego.

 - Dzięki środkom z budżetu woje-
wództwa wykonamy izolację funda-
mentów zabytkowego budynku dawnej 
szkoły elementarnej wybudowanego w 
drugiej połowie XIX wieku. Zatrzyma to 
dalszą degradację ceglanej elewacji, któ-
ra wchłania wilgoć z gleby – precyzuje 
Paweł Pniewski, przewodniczący Rady 
Miasta.
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Krzysztof Jarząbek został.nowym dyrektorem Centrum Medycznego im. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej.

Pan Krzysztof Jarząbek został wybrany 
dyrektorem Centrum Medycznego im. 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Za-

kładów Opieki Zdrowotnej w drodze kon-
kursu, który odbył się w poniedziałek, 26 
czerwca. O ten fotel w konkursie ubiegało 
się w sumie 10 kandydatów. Pan Krzysztof 

Kobyłka

Marki

Czas, w którym można było złożyć korektę do deklaracji śmieciowej bez pono-
szenia żadnych konsekwencji minął 31 maja. Do Urzędu Miasta zgłosiło się wielu 
mieszkańców. Teraz urząd rozpocznie kontrole.

Przypominamy: powinniśmy płacić 
za siebie, a nie za sąsiada. Tymczasem 
już wstępne działania Urzędu pokazały, 
że w Kobyłce ponad 400 osób nie wnosi 
prawidłowych opłat za śmieci. To spra-
wia, że w ramach solidarności społecznej 
mieszkańcy płacą za tych, którzy uchyla-
ją się od odpowiedzialności. Tak być nie 
powinno. Jeśli koszt usługi wywozu od-
padów rozłoży się na większą, prawidło-

wą liczbę mieszkańców, wówczas stawka 
na osobę zmaleje. Konieczne jest zatem 
uszczelnienie systemu śmieciowego – 
działania w tej sprawie trwają od kilku  
miesięcy.

Nieprawidłowości dotyczą najczęściej 
zaniżonej liczby osób zamieszkujących w 
gospodarstwie domowym. Pamiętajmy o 
tym, żeby zgłaszać dzieci, także nowo na-
rodzone. Opłata za odpady powinna być 

wnoszona za każdą osobę, która mieszka 
w Kobyłce - liczy się adres zamieszkania, 
a nie zameldowania.

Burmistrz Kobyłki i Urząd Miasta 
apelują do mieszkańców, którzy nie do-
pełnili obowiązku właściwego poinfor-
mowania o ilości osób w gospodarstwie 
domowym, żeby zgłaszali się do Urzędu 
w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie.

Wystarczy zgłosić się do Urzędu Mia-
sta przy ul. Wołomińskiej 1 i w kancelarii 
złożyć poprawioną deklarację: (wzór do 
ściągnięcia ze strony: www.kobylka.pl/
eko/deklaracja). W razie wątpliwości czy 
problemów z wypełnieniem można się 
zgłosić do Wydziału Ochrony Środowi-
ska (ul. Wołomińska 3).

WAŻNE: Jeśli składali Państwo dekla-
rację i nic się nie zmieniło w liczbie osób, 
nie muszą Państwo tego robić ponownie.

Poniżej przedstawiamy tabelę rozbież-
ności między osobami zameldowanymi, 
a zadeklarowanymi do opłat za odpady. 
Już niebawem rozpocznie się weryfi ka-
cja – w oparciu o wywiad środowiskowy 
oraz kontrolę posesji. W razie uzasad-
nionych wątpliwości mieszkańcy będą 
wzywani do złożenia wyjaśnień.

Jarząbek ostatnie kilkanaście lat był dyrek-
torem odpowiadającym za pion organiza-
cyjno-prawny w Szpitalu Bielańskim im. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Życzymy owocnej pracy i rozwoju pla-
cówki, która będzie niosła pomoc miesz-
kańcom naszego regionu. 

Jak informują władze Radzymina dwa lata wydawania Radzymińskiej Karty 
Mieszkańca pozwoliły zebrać doświadczenia, których konsekwencją jest modyfi -
kacja zasad weryfi kacji i wydawania Kart.

Karta Mieszkańca wydawana jest osobom fi zycznym, których miejscem
zamieszkania jest Gmina Radzymin, które:

1. rozliczają podatek dochodowy od osób fi zycznych w Urzędzie Skarbowym w 
Wołominie wskazując miejsce zamieszkania na terenie Gminy Radzymin, bez 
względu na to czy osiągają dochód lub

2. rozliczają w Gminie Radzymin podatek rolny z tytułu prowadzenia gospo-
darstwa rolnego lub

3. pomimo miejsca zamieszkania na terenie Gminy Radzymin, na podstawie 
przepisów odrębnych mają obowiązek rozliczania podatku dochodowego od 
osób fi zycznych w urzędzie skarbowym według innej niż miejsce zamieszka-
nia właściwości lub

4. nie mają obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fi zycznych w 
urzędzie skarbowym na podstawie odrębnych przepisów lub

5. są dziećmi osób uprawnionych, wymienionych w pkt 1-4, tj. rodziców lub 
osób samotnie wychowujących dziecko w rozumieniu art. 3 pkt 17a ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 
2220 z późn. zm.), do ukończenia 26 roku życia – o ile pozostają uczniami lub 
studentami lub

6. są niepracującymi małżonkami osób uprawnionych, wymienionych w pkt. 1-3.

Wnioskodawca zobowiązany jest przy składaniu wniosku przedstawić
do wglądu jeden z poniższych dokumentów:

1. kserokopię pierwszej strony PIT z oryginalną prezentatą Urzędu Skarbowego 
w Wołominie;

2. jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez In-
ternet, należy załączyć pierwszą stronę wydrukowaną   oraz wydrukowane 
UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym 
numerem dokumentu zgodnym z identyfi katorem   dokumentu UPO. W 
przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu 
Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd 
Skarbowy w Wołominie;

3. dokument potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społecz-
ne rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie gminy 
Radzymin;

4. zaświadczenie o obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób fi -
zycznych w urzędzie skarbowym wskazanym przez pracodawcę odrębnymi 
przepisami;

5. zaświadczenie lub równoważny dokument o zarejestrowaniu w Urzędzie Pra-
cy w Radzyminie, nie starszy niż 1 miesiąc;

6. kserokopię decyzji o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego lub innego 
świadczenia równorzędnego;

7. kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (osoby pełnoletnie 
do ukończenia 26. roku życia - uczące się lub studiujące);

8. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty potwier-
dzające samotne wychowywanie dziecka;

9. w przypadku niepracujących małżonków osób uprawnionych – dokumenty 
potwierdzające uprawnienia do posiadania Karty przez uprawnionego współ-
małżonka oraz oświadczenie o pozostawaniu bez pracy.

Termin ważności Radzymińskiej Karty Mieszkańca
1 lipca 2019 r. upłynął 2-letni okres ważności pierwszych Radzymińskich Kart 

Mieszkańca. Wraz z upływem czasu, utrata ważności będzie dotyczyła kolejnych kart. 
Sprawdź ważność swojej karty i wystąp o nową, jeśli chcesz zachować przywileje. Nie 
pamiętasz, kiedy wyrabiałeś kartę? Sprawdź na: https://radzymin.informica.pl/

Wnioski o wydanie nowej karty można składać w Referacie Partycypacji i Polityki 
Społecznej, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, III piętro, pokój 33 lub w budynku 
urzędu, przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, I piętro, pokój 11 w godzinach:

• poniedziałki: 10.00 - 19.00
• wtorki, środy, czwartki: 8.00 - 16.00
• piątki: 8.00 - 15.00

W piątek 28 czerwca  markowianie pożegnali Jana Penzio-
ła  - 102 – letniego Honorowego Obywatela Miasta Marki. 
Nabożeństwo żałobne odbyło  się w kościele św. Andrzeja 
Boboli na Strudze.

Porucznik Jan Penzioł urodził się 19 kwietnia 1917 roku w 
Szczuchli na Lubelszczyźnie. Wcześnie osierocony wychowy-
wał się w Zakładzie Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek Rodziny Maryi w Płudach, a następnie od 1925 

roku w Zakładzie Wychowawczym księdza Antoniego Poła-
skiego w Strudze, gdzie odbył praktykę zawodową jako ślusarz-
-mechanik. W latach 1928-32 brał udział w budowie kościoła 
św. Andrzeja Boboli.

We wrześniu 1939 roku uczestniczył w obronie Warszawy. 
Po kapitulacji stolicy powrócił do Strugi, gdzie w czerwcu 1942 
roku wstąpił do Armii Krajowej VII Obwodu „Obroża” II Re-
jonu Celków przyjmując pseudonim „Motor”. Został zastępcą 
komendanta Straży Ogniowej powołanej na terenie zakładu 
wychowawczego księży Michalitów i podjął działalność kon-
spiracyjną. Uczestniczył w zrywie powstańczym w Strudze 
30 lipca 1944 roku. Aresztowany przez Niemców we wrześniu 
1944 roku został wywieziony na roboty przymusowe do Nie-
miec w okolice miejscowości Forstau.

Po kapitulacji III Rzeszy powrócił do Strugi, gdzie w 1947 
roku wstąpił w związek małżeński z Wandą Kawecką. Po za-
kończeniu wojny podjął pracę na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Warszawskiej, a następnie w latach 1970-78 pracował 
jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Stru-
dze.

Pan Jan Penzioł był zaangażowany w budowę Pomnika Żoł-
nierzy AK II Rejonu Celków w Strudze wzniesionego w 1963 
roku oraz wykonania tablic pamiątkowych poświęconych Zo-
fi i Kukier ps. „Jarzębina” – zastępcy komendanta Wojskowej 
Służby Kobiet, zamęczonej przez Gestapo w 1944 roku i miesz-
kańcom Marek, Strugi, Pustelnika i Zielonki rozstrzelanym na 
Kruczku 31 lipca 1944 roku. Rada Miasta przyznała Janowi 
Penziołowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Marki.

PP/TM
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Strachówka

Tu właśnie odbywały się zajęcia z ce-
ramiki. Wojewoda z zainteresowaniem 
przyglądał się pracom młodzieży, a także 
dokładnie przyjrzał się samej pracowni.

Następnie delegacja udała się do Pu-
blicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat”, jed-
nego z najnowocześniejszych obiektów 
tego typu na Mazowszu i w Polsce.  Prze-
stronne, klimatyzowane, bardzo dobrze 

wyposażone wnętrza zrobiły na gościach 
ogromne wrażenie.

Ostatnim punktem wizyty był budy-
nek OPS, a w szczególności dział świad-

czeń rodzinnych, gdzie wielu mieszkań-
ców Ząbek składa dokumenty, ubiegając 
się o świadczenie 500 +. Wojewoda wraz 
z posłem Piotrem Uścińskim odwie-
dzili pracowników, którzy na co dzień 

wdrażają program. Na koniec odbyła się 
konferencja prasowa, podczas której głos 
zabrali wojewoda Zdzisław Sipiera, po-
seł Piotr Uściński oraz burmistrz Ząbek 
Małgorzata Zyśk.

Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 27 czerwca 2019 
r. po raz pierwszy przedstawiono raport o stanie Gminy Tłuszcz, czego następ-
stwem było udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Tłuszcza przy 14 głosach 
„za” oraz 1 głosie wstrzymującym.

Po odczytaniu przez przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa 
Gajcego uchwał Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Warszawie w sprawie 
opinii o przedłożonym przez Burmi-
strza Tłuszcza sprawozdaniu z wyko-
nania budżetu Gminy Tłuszcz za 2018 
rok, w której skład orzekający pozytyw-
nie zaopiniował wykonanie budżetu i 
uchwały w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Tłuszcza absolutorium za 2018 

rok oraz uchwały Komisji Rewizyjnej, 
która wnosi o udzielenie absolutorium, 
Rada Miejska w Tłuszczu przy 14 gło-
sach „za” oraz 1 głosie wstrzymującym 
się podjęła uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego wraz 
ze sprawozdaniem z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Tłuszcz za 2018 rok oraz 
w sprawie udzielenia absolutorium Bur-
mistrzowi Tłuszcza.

13 czerwca Zastępca Burmistrza 
Tłuszcza Waldemar Banaszek otrzy-
mał z rąk Wojewody Mazowieckiego 
Zdzisława Sipiery, Wicemarszałka Se-
natu Marii Koc, Posłów RP: Grzegorza 
Woźniaka oraz Daniela Milewskiego i 
Senatora RP Waldemara Kraski  sym-
boliczny czek na dofi nansowanie bu-
dowy drogi gminnej Tłuszcz - Krusze 
(ul. Mazowieckiej) w Tłuszczu w ra-
mach programu Fundusz Dróg Samo-
rządowych.

Wartość zadania to ok. 1 000 0000 zł, 
w ramach którego zostanie wykonany 
odcinek drogi o długości ok. 500m oraz 
przekrój  szlakowy z chodnikiem jedno-
stronnym szerokości 2,0m na wysokości 
istniejących zabudowań.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Wójt Gminy Strachówka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strachówce zwracają się z ogromną prośbą do 
wszystkich mieszkańców o pomoc dla rodziny z Równego, która ucierpiała w wyniku pożaru obory i stodoły. Pożar miał 
miejsce 29 czerwca 2019 r., ok. godziny 10.30. Spłonęła obora i stodoła, w których magazynowana była słoma oraz przecho-
wywane były maszyny rolnicze.

Prosimy o wsparcie!!!
Osoby chętne pomóc rodzinie fi nansowo proszone są o wpłatę na rachunek 

Banku Spółdzielczego w Łochowie Odział w Jadowie 
o numerze: 62 9233 0001 2600 3809 2000 0540  z dopiskiem : „Pomoc dla Pogorzelców”

Straty w wyniku pożaru okazały się 
znaczne. Z dymem poszły bowiem płody 
rolne. Pogorzelcy pozostali ze zwierzętami, 
których nie ma czym wykarmić.

Najpotrzebniejsze na dzień dzisiejszy są :
• zboże dla zwierząt
• siano
• materiały budowlane do odbu-

dowy obory i stodoły
• wóz konny
• uprzęże dla koni

Kontakt w sprawie pomocy:
Pani Sołtys wsi Równe 

Hanna Wronka 
tel. 512 482 416
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Dokończenie tekstu ze str. 1 Kobyłka

Następnym krokiem będzie podpi-
sanie z PKP PLK SA porozumienia, w 
którym zostaną określone role każdego 
z trzech podmiotów, będącymi strona-
mi inwestycji, w zarządzaniu powstałą 
infrastrukturą drogową. Na spotkaniu 
PKP PLK S.A. reprezentowali dyrektor 
projektu Elżbieta Bąk, Patryk Kubara i 

Szymon Młodawski.
Burmistrz Edyta Zbieć i wicebur-

mistrz Grzegorz Świętorecki przedstawi-
li również plany budowy parkingów przy 
stacjach PKP, opowiedzieli o koncepcji i 
bieżących działaniach w tym zakresie. 
Rozmawiano również o ścieżkach rowe-
rowych.

PROFILAKTYKA JASKRY

BADANIA ODBĘDĄ SIĘ NA ODDZIALE
OKULISTYCZNYM NA II PIĘTRZE

STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE
I DYREKCJA SZPITALA MATKI BOŻEJ 

NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE
ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW POWIATU

W WIEKU 50 LAT I POWYŻEJ
NA BEZPŁATNE PROFILAKTYCZNE BADANIA OKULISTYCZNE

W KIERUNKU DIAGNOSTYKI JASKRY I AMD

BADANIA FINANSOWANE SĄ 
Z BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

W DNIACH: 05, 09, 23 LIPIEC
W GODZINACH 13.00-15.00

INFORMACJE I ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU

22 76 33 319
W GODZINACH 9.00-14.00

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 
w Zielonce i Zespół Szkół w Wołominie zakwalifi kowały się do programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe w 
2019 r. Kwota dofi nansowania wynosi 353 480 euro.

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych im. Stanisława Staszica w Wołomi-
nie we wrześniu rozpoczną realizację 
projektu fi nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej z programu Erasmus 
+ o nazwie „Staże europejskie gwarancją 
rozwoju zawodowego uczniów ZSE w 
Wołominie” w ramach Akcji 1 „Mobil-
ność edukacyjna w sektorze: Kształcenie 
i szkolenia zawodowe w roku 2019”.

Uczniowie wyjadą na trzytygodniowe 
praktyki zawodowe w grupach po 18 
osób kształcących się w 5 kierunkach: 
technik ekonomista, technik handlo-
wiec, technik reklamy, technik logistyk 
oraz technik spedytor. W projekcie we-
zmą udział również uczniowie z orzecze-
niem o niepełnosprawności, w ramach 
edukacji włączającej. Kraje do których 

młodzież wyjedzie w ramach projektu 
to Włochy, Hiszpania i Bułgaria. Kwota 
przyznanego dofi nansowania wynosi 
150 000,00 euro.

Od 1 września 2019 r. w programie 
będą uczestniczyli również uczniowie 
Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego 
Mościckiego w Zielonce, którzy będą 
realizować projekt „Przez doświadczenie 
do sukcesu. Europejskie praktyki zawo-
dowe w Mościckim”. Młodzież odbędzie, 
w cyklach trzytygodniowych, praktyki 
zawodowe w Hiszpanii. Kwota dofi nan-
sowania dla Zespołu Szkół w Zielonce 
wynosi 113 856,00 euro.

Do programu zakwalifi kował się tak-
że projekt Zespołu Szkół w Wołominie 
ul. Legionów 85: "Europejskie Staże 

Zawodowe - równy dostęp i włączenie 
społeczne do transnarodowych dzia-
łań". Projekt uzyskał akceptację Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa 
Agencja Programu Erasmus+ w ramach 
Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sek-
torze: Kształcenie i szkolenia zawodo-
we w roku 2019. Program zakłada dwa 
czterotygodniowe staże w Hiszpanii, w 
których udział wezmą uczniowie dru-
gich i trzecich klas Branżowej Szkoły I 
stopnia z Oddziałami Integracyjnymi 
oraz uczniowie drugich i trzecich klas 
Technikum z Zespołu Szkół w Wołomi-
nie. Przyznana kwota dofi nansowania 
wynosi 89 624,00 euro.

Czas trwania wszystkich projektów - 
24 miesiące.

Projekt „Organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w 
Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, Zielonka” dofi nansowany jest ze środków Powiatu 

Wołomińskiego w ramach umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 
Realizacja projektu: 1 II – 31 XII 2019 r.

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA DLA RODZIN

Prowadzący Punkt: Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
Siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
  przy ul. Słowackiego 21
telefon:  660 907 563
e-mail:   kontakt@propracownia.pl   
strona www: www.stowarzyszeniepro.pl
Zakres oferowanych usług:
• psychoterapia indywidualna    
•  psychoterapia par
•  pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry
•  konsultacje wychowawcze pedagoga
• poradnictwo socjalne
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:
poniedziałki w godz.                  12.00 – 16.00
środy w godz.  9.00 – 13.00
piątki w godz.   9.00 – 13.00

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia:

Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wstępnej 
konsultacji będą odbywały się od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 – 20.00.

Zmiana siedziby OPS w Radzyminie
Od 8 lipca siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ul. Weteranów 31. 

Nowy adres: Radzymin, ul. Weteranów 31, 
(w budynku tym, wcześniej urzędował Powiatowy Urząd Pracy).
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Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki, telewizory, 

piekarniki, itp.
Kobyłka, tel. 502 – 188 - 233

Zatrudnimy osoby do pracy 
w szpitalu, zlokalizowanego w 
Ząbkach. Godziny pracy do 

ustalenia. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Umowa o Pracę. Tel. 
727-003-831, 571-330-639.”

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

SPRZEDAMOGŁOSZENIE O PRACĘ

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

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

tel. 604-211-417

Dokończenie tekstu ze str. 1

Swoje wyroby pszczelarskie zarekla-
mowali: p. Krzysztof Suchocki z Nowi-
nek, pasieka „Pszczoły i my” z gm. Za-
brodzie, p. Magdalena Kozerska – prezes 
Fundacji „Kochajmy pszczoły”, która 
oprócz miodu z własnej pasieki przygo-
towała atrakcje dla dzieci i młodzieży. 
Swoje stoiska wystawili również: Nadle-
śnictwo Łochów oraz Biblioteka Publicz-
na Gminy Jadów. Pierwszy raz naszymi 
gośćmi byli właściciele Prywatnego 
Muzeum Sztuki Ludowej w Zambrzyń-
cu p. Danuta i Sławomir Wojdynowie. 
Zaprezentowali niewielką część swoich 
zbiorów. Swoje prace pokazała również 

malarka p. Maryla Księżak.
Dla dzieci przygotowano atrakcje 

m.in. dmuchany zamek, karuzelę i euro 
bungee, a także stoiska z zabawkami i 
słodyczami. Chętni mogli przejechać się 
bryczką powożoną przez p. Grzegorza 
Sztajerwalda.

Nowością na tegorocznym festiwalu 
był pokaz jazdy konnej w wykonaniu 
grupy rekonstrukcyjnej ze Stajni Bajka 
w Radzyminie we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Miłośników Kawalerii im. 
I Pułku Ułanów Krechowieckich z Ko-
byłki. W pokazie jazdy kozackiej udział 
wzięła również znana z zamiłowania do 

koni dyr. Biblioteki p. Sylwia Tryc.
Zabawę taneczną poprowadziły ze-

społy Menago i Woow.
Organizatorzy pragną podziękować 

ks. dziekanowi Bogdanowi Lewińskiemu 
za wielką pomoc w organizacji imprezy, 
druhom z OSP Myszadła za opiekę me-
dyczną, dyrektorom szkół i przedszkoli 
za współpracę, paniom: Helenie Kozłow-
skiej, Dorocie Nabiałek, Annie Penkul, 
Danucie Stachurze, Agnieszce Wójcik, 
Małgorzacie Śliwie, Sylwii Miszczuk i 
Anicie Michalik za przygotowanie pro-
gramów artystycznych oraz wszystkim, 
którzy pomogli w organizacji imprezy.

12 czerwca 2019r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy członków tego stowarzyszenia. Oprócz spraw związanych z podsumowaniem działalności w mijającej kadencji człon-
kowie dokonali wyboru władz statutowych na kolejną trzyletnią kadencję.

 Prezesem został ponownie wybrany 
Marcin Ołdak, wiceprezesem Walde-
mar Wojtyra, skarbnikiem Mieczysława 
Kaska, sekretarzem Małgorzata Bere-
da-Mielcarz, zaś członkami Zarządu 
Anna Jaworska, Stefan Mikiciuk i Bo-

rys Rudajko. Komisji Rewizyjnej będzie 
przewodniczył Paweł Jusiński, a Sądowi 
Koleżeńskiemu Halina Zaręba. Zjazd zo-
stał uroczyście zakończony wręczeniem 
przez Zastępcę Burmistrza Waldemara 
Banaszka pamiątkowego Medalu im. 

Wacława Sieroszewskiego Tadeuszowi 
Sasinowi – wieloletniemu Prezesowi 
TPZT – jako podziękowanie za cało-
kształt działalności na polu ochrony 
dziedzictwa kulturowego

Fot. Anna Jaworska
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8 czerwca 2019r. w Gospodarstwie Agroturystycznym ”Leszczynowe Zacisze ” 
w Rozalinie Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe Koła Gospodyń Wiejskich z Rów-
nego obchodziły swój jubileusz 10-lecia powstania. Z tej okazji  w sobotnie po-
południe spotkały się działaczki Koła wraz z zaproszonymi gośćmi, by wspólnie 
świętować. 

Na początku uroczystości przewodni-
cząca Koła Pani Hanna Wronka zaprosiła 
gości do obejrzenia fi lmu przypominając 
wydarzenie z okazji jubileuszu 5-lecia 
KGW Równe a wierszem powitała wice-
przewodnicząca KGW Równe – Anna 
Han. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in.” proboszcz parafi i WNMP w Stra-
chówce ks. Mieczysław Jerzak, poseł na 
Sejm RP Pan Piotr Uściński, przedsta-
wiciel Urzędu Marszałkowskiego Pani 
Emilia Oleksiak, dyrektor Oddziału Ma-
zowieckiego ARIMR w Warszawie Pan 
Ryszard Madziar, wicestarosta Powiatu 
Wołomińskiego - Pan Robert Szydlik, 
Radny Powiatu Wołomińskiego Pan 
Piotr Borczyński, Wójt Gminy Stra-
chówka- Pan Piotr Orzechowski, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Strachówka 
- Pani Anna Ołdak.

Serdecznie przywitano także przedsta-
wicielki poszczególnych Kół Gospodyń 
wiejskich działających na terenie powiatu 
wołomińskiego: KGW Strachówka, KGW 
Jadwisin, KGW Sulejów, KGW Dąbrowi-
ca, a także organizacje pozarządowe: pre-
zesa Stowarzyszenia Sołtysów Mazowsza 
Panią Grażynę Jałgos-Dębską, przedsta-
wicieli Ochotniczej Straży Pożarnej i Rady 
Sołeckiej w Równem, naczelnika OSP 
Strachówka dh. Sylwestra Ołdaka, Prezesa 
Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki Pa-
nią Krystynę Ołdak, sponsorów Państwa 
Agnieszkę i Marcina Szopa, Halinę Ma-
ciejczuk- Jabłecką, wolontariuszy wspie-
rających KGW Panie Bożennę Zbrzeź-
niak, Irenę Białek, Gabrielę Wierzba 
oraz Jadwigę Powała - reprezentującą 
gazetę lokalną, którzy przybyli na jubile-
usz, aby pogratulować Paniom z Równego 
za dotychczasowe osiągnięcia i życzyć dal-
szych sukcesów.

Pierwszą częścią uroczystości była pre-
zentacja dorobku KGW w Równem, którą 
przedstawiła w postaci multimedialnej pt: 
„Tak się zaczęło, tak się kręci” – przewod-
nicząca KGW Równe Hanna Wronka. 
Było to podsumowanie 10 lat wytężonej 
pracy włożonej w  kultywowanie i  pod-
trzymywanie tradycji oraz integracji 
społeczności lokalnej dla społeczności 
lokalnej. Karty historii działalności KGW 
Równe zapisały: w 2009 roku z inicjatywy 
sołtyski Hanny Wronka, która postano-
wiła reaktywować KGW dnia 20 lutego 
2009 r. Wtedy wstąpiło 16 pań, a obecnie 
27. Szkoda było patrzeć jak marnują się 
pomysły pań i potencjał, który w nich 
tkwi. Dlatego też bardzo szybko odpowie-
działy panie na apel reaktywowania Koła. 
Wyraziły swoją przynależność i zrzeszone 
postawiły sobie za cel, swoimi pomysłami 
integrować mieszkańców sołectwa od naj-

młodszych po seniorów. Na początku swej 
działalności założyły zespół artystyczny 
„Równianki”, który uświetnia swoim wy-
stępem imprezy kulturalne. Same układają 
teksty piosenek, wystawiają skecze czy 
kabarety. Organizują warsztaty rękodziel-
nicze: wiją palmy wielkanocne ponad 
10m, wytwarzają kwiaty z bibuły, wiją 
wieńce dożynkowe, wytwarzają ozdoby z 
makaronu czy wikliny. W trzecią niedzielę 
września organizują cykliczny festyn ro-
dzinny „Dzień Ziemniaka” w Równem, 
który poprzedzają warsztaty kulinarne, 
na których przygotowują różne postacie 
pierogów, chlebek wiejski ze smalczykiem. 
Są laureatami konkursu kulinarnego 
„Smacznie, zdrowo, tradycyjnie”, wy-
grały pierożki z kaszy i kurek. Organizują 
spotkania okolicznościowe „Spotkanie 
na jajeczku”, „Dzień Kobiet”, „Dzień Mat-
ki”, „Spotkania jubileuszowe”, „Spotkania 
wigilijne”. Są partnerami wielu projektów 
min: „Wspólna integracja Równe wzbo-
gaca” , ale też i samodzielnie zrealizowały 
„Równe rodziny w Równem” czy „KGW 
w Równem –wizytówką tradycji i kultury”. 
Są bardzo gościnni przyjmują wielu gości 
u siebie m.in.: sołtysów/liderów czy przed-
stawicieli Banku Światowego. W grudniu 
2018 roku postanowiły skorzystać z usta-
wy z dnia 9 listopada 2018 r. zarejestrowały 
się w ARIMR, zyskały osobowość prawną, 
stały się niezależne, samodzielnie podej-
mują decyzje i mają wpływ na rozwój 
terenów wiejskich. To katalizator przedsię-
biorczości – tak mówi o swoim kole prze-
wodnicząca KGW Hanna Wronka.

Zarząd KGW Równe podziękował 
wszystkim jubilatkom KGW Równe za 10 
lat pracy na rzecz społeczności lokalnej i 
życzył zdrowia oraz pogody ducha na na-
stępne lata, wręczając im podziękowania i 
upominki. Podziękował także zebranym 
gościom i wolontariuszom, za dotychcza-
sową współpracę. 

Pani Hanna wspomniała - że działal-
ność Koła nie byłaby możliwa, gdyby nie 
pomoc i wsparcie fi nansowe ze Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego i Urzędu Gmi-
ny Strachówka, sponsorów, oraz wszyst-
kich osób, które społeczną pracą, miłym 
słowem, uśmiechem przyczyniały się do 
zbudowania tego czym Koło może się te-
raz pochwalić, też przedstawicielki KGW 
Równe dziękowały bukietem kwiatów z 
rękodzieła.

Uroczystość jubileuszową urozmaiciły 
występy artystyczne przygotowane przez 
jubilatki KGW Równe, KGW Sulejów i 
KGW Dąbrowica. Wyjątkowym akcen-
tem uroczystości były składane przez wi-
ceprzewodniczącą KGW Równe Annę 
Han - życzenia oraz gratulacje i kwiaty 
od koleżanek na ręce przewodniczącej 

Hanny Wronka. Jubilatki odśpiewały dla 
swej przewodniczącej piosenkę „Przyjmij 
te życzenia i różę pachnącą żebyś zawsze 
była naszą przewodniczącą, stój na czele 
Koła i zawsze bądź z nami dziś Ci dzięku-
jemy i ukłon składamy”.

O zabranie głosu zostali poproszeni 
goście. Pierwszy wystąpił Poseł RP Pan 
Piotr Uściński i Dyrektor Oddziału Mazo-
wieckiego ARIMR Pan Ryszard Madziar, 
którzy gratulowali pięknego jubileuszu, 
składali życzenia i kwiaty. Podczas uroczy-
stości na ręce zasłużonych członkiń KGW 
w Równem z rąk Przedstawiciela Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie Pani 
Emilii Oleksiak wręczone zostały Jubile-
uszowe Dyplomy Uznania od Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika a także KGW Równe zostało 
uhonorowane za wybitne zasługi oraz 
całokształt na rzecz województwa mazo-
wieckiego medalem pamiątkowym „PRO 
MASOVIA”, który odebrała najmłodsza 
członkini KGW Karolina Wronka. Także 
Wicestarosta Powiatu Wołomińskiego 
Pan Robert Szydlik i Radny Powiatu 
Wołomińskiego Pan Piotr Borczyński 
wręczyli statuetkę i wszystkim Paniom 
listy gratulacyjne. Następnie list gratula-
cyjny i upominek wręczyli Wójt Gminy 
Strachówka - Piotr Orzechowski wraz 
Przewodniczącą Rady Gminy Strachów-
ka – Anną Ołdak.

Kolejne wystąpienia i gratulacje ży-
czenia,  kwiaty i upominków na ręce 
Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej 
KGW w Równem były składane ze strony 
Kół Gospodyń Wiejskich, Przedstawicieli 
OSP i Rady Sołeckiej w Równem, OSP 
Strachówka, Prezesów Stowarzyszeń. Na 
koniec życzenia złożyła oraz wręczała upo-
minek i zadedykowała piosenkę dla jubila-
tek i gości „Parę kobiet we wsi się zebrało, 
utworzyło KGW teraz super jest” Radna 
Gminy Strachówka i jednocześnie Sołtys 
Wsi Równe pani Hanna Wronka.

Oczywiście nie zabrakło toastu i głośne-
go „Sto lat” odśpiewanego przez wszyst-
kich gości. Wszyscy chętni mogli również 
wpisać się do kroniki pamiątkowej. Należy 
podkreślić, że KGW Równe jest jednym z 
najbardziej prężnie działających kół z tere-
nu powiatu.  Koło zawsze chętnie współ-
pracuje z samorządem, promując gminę i 
aktywizując lokalną społeczność.

Całe wydarzenie upłynęło w  bardzo 
miłej i  niezwykle serdecznej atmosferze. 
Podziękowania kieruję do wszystkich za-
angażowanych w to przedsięwzięcie nato-
miast Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Równem składam serdeczne gratulacje 
z okazji tak pięknego jubileuszu. 

Przewodnicząca KGW Równe 
Hanna Wronka 
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Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego i  Sekcja Estrady Związku Ar-
tystów Scen Polskich. Scenariusz przygo-
towała Dominika Wysocka, a wydarzenie 
prowadzili Ewa Tułacz i Grzegorz Dauk-
szewicz.

22 czerwca punktualnie o godz. 20.00 w 
Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach 
rozpoczęła  się fi nałowa gala V Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej 
im. George’a Gershwina o statuetkę „Fun-
ny Face”. Zaś od rana trwały półfi nałowe 
przesłuchania wykonawców, spośród któ-
rych wybrano laureatów i wyróżnionych, 
którzy zaprezentowali się wieczorem. Wy-
darzenie, które zainicjował Marek Wysoc-
ki jest adresowane do wszystkich, którzy 
ukończyli 18 lat, zarówno amatorów, jak 

i zawodowców i ma na celu  propago-
wanie twórczości autorów i kompozyto-
rów spektakli muzycznych obecnych na 
światowych scenach. A, że Gershwin był 
prekursorem tego gatunku sztuki, stąd 
festiwal jego imienia. Publiczność, człon-
ków Kapituły i artystów, którzy przyjechali 
do Ząbek, powitała burmistrz Małgorzata 
Zyśk.

- To niezwykła chwila, kiedy nasze mia-
sto może gościć tak wspaniałych artystów 
i członków Kapituły. Dzięki pani dyrektor 
Dominice Wysockiej i jej mamie Joan-
nie Wysockiej, które kontynuują dzieło 
zmarłego w 2017 Marka Wysockiego, 
Ząbki ponownie stały się stolicą piosenki 
musicalowej. Wszystkim artystom, któ-
rzy wezmą dziś udział w rywalizacji życzę 
wymarzonych sukcesów, członkom jury, 
aby mieli możliwość oceniania jak naj-
piękniejszych interpretacji, a wspaniałej 
publiczności niezapomnianych wrażeń – 
powiedziała Małgorzata Zyśk, burmistrz 
Ząbek

W części artystycznej oraz w przerwach 
między prezentacjami tegorocznych  lau-
reatów  przed publicznością wystąpili 
znakomici aktorzy Teatru Żydowskiego 
w Warszawie, Izabella Rzeszowska, Piotr 
Chomik, Marcin Błaszczak, laureaci po-
przednich edycji konkursu o statuetkę 
„Funny Face”,  oraz gwiazda polskiej sceny 
muzycznej - Jerzy Grzechnik.

Podczas  Gali Finałowej na scenie za-
prezentowali się artyści z Polski i Ukrainy 
-  Anna Baczewska (Łomża), Eleono-
ra – Bohdana Atamanchuk (Ukraina), 
Agnieszka Jackowska (Lublin), Karolina 
Kijak  (Kraków), Marta Kosiorek (Łódź), 

Mariia Lemishka (Tarnopol), Oliwia 
Łęc (Bydgoszcz), Zofi a Neckar (Lublin), 
Marta Pagacz – Janik (Knurów), Karolina 
Sowa (Środa Wielkopolska), Katarzyna 
Joanna Sperczyńska (Skoroszyce), Mag-
dalena Stefanowska (Wrocław), Zofi a 
Sydor (Kraków), Sofi ia Ziatyk (Ukraina) 
i Piotr Zubek (Warszawa). Występy fi na-
listów oceniało Jury w składzie: Jan Szur-
miej, reżyser, twórca i dyrektor artystyczny 
Festiwalu im. Anny German w Zielonej 
Górze, dyrektor wielu polskich teatrów i 
Przewodniczący Kapituły Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Musicalowej im. 
George’a Gershwina, Adrianna Godlew-
ska-Młynarska, aktorka, piosenkarka i pe-

dagog, Joanna Wysocka, sekretarz Kapi-
tuły główny specjalista w Biurze Promocji 
Urzędu Miasta Ząbki oraz gościnnie Bo-
rys Malaniuk, wybitny ukraiński reżyser.

Po zakończeniu Gali Finałowej na sce-
nie  ponownie wystąpili Aktorzy Teatru 
Żydowskiego w Warszawie prezentując 
fragmenty spektaklu „George i Ira Gersh-
win”, wyreżyserowanego przez przewod-
niczącego Kapituły festiwalu – Jana Szur-
mieja.  Następnie nastąpiło ogłoszenie 
wyników V Ogólnopolskiego  Festiwalu 
Piosenki Musicalowej im. George’a Gersh-
wina o statuetkę „Funny Face”.

Pierwsze  miejsce – Grand Prix Festiwa-
lu, czyli statuetkę Funny Face podczas V 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Mu-
sicalowej im. George’a Gershwina Kapitu-
ła pod przewodnictwem Jana Szurmieja 
postanowiła przyznać Piotrowi Zubek, 
drugie miejsce zdobyła Zofi a Sydor, a trze-
cie Mariia Lemishka. Nagrody wręczyli 
Małgorzata Zyśk, burmistrz miasta Ząbki, 
Robert Perkowski, przewodniczący Rady 
Powiatu Wołomińskiego oraz  Mariusz 
Ryciak, prezes Miejskiego Centrum Spor-
tu w Ząbkach.  Wyróżnienie za najwięk-
szą indywidualność Festiwalu otrzymała 
Karolina Sowa, a nagrodę w postaci bonu 
na studia o wartości 10 000 zł  na dowol-
nym kierunku znajdującym się w ofercie 
Uczelni zrzeszonych w „Federacji Uczelni 
Aglomeracji Warszawskiej” wręczył rektor 
Wyższej Szkoły Współpracy Międzynaro-
dowej i Regionalnej im. Zygmunta Gloge-
ra w Wołominie prof. dr Janusz Kowalski, 

wyróżnienie Związku Aktorów Scen 
Polskich otrzymał Piotr Zubek, nagrodę 
wręczyła Dominika Wysocka, dyrektor 
artystyczny festiwalu.

Aplauz publiczności i gromkie brawa, 
którymi widzowie nagradzali artystów, 
ogromna radość fi nalistów, łzy wzru-
szenia i emocje, które towarzyszyły gali 
fi nałowej, udowadniają, że wielkie dzieło 
zapoczątkowane przez wybitnego  aktora 
i reżysera Marka Wysockiego (zm. 2017), 
a kontynuowane przez Jego żonę Joannę 
Wysocką i córkę Dominikę Wysocką jest 
niezwykle ważnym punktem na kultural-
nej mapie Polski.

Począwszy od pierwszej edycji orga-
nizatorami wydarzenia są: Miasto Ząbki, 
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach i 
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynaro-
dowej i Regionalnej im. Zygmunta Glo-
gera w Wołominie. Współorganizatorem 
jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego, 
a partnerem Festiwalu-  Fundacja PKO 
Banku Polskiego.  Sponsorami tego nie-
zwykłego wydarzenia  i fundatorami na-
gród są:  Drukarnia Benedysiuk, Grupa 
DSF, Kwiaciarnia Lotos, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp z 
o.o., Restauracja Fuego, Miejskie Centrum 
Sportu w Ząbkach, Firma Dozbud Deve-
lopment, fi rma Fair Play Plus, Hurtownia 
Real Janusz Krajewski, CZESIO ENERGY 
DRINK - fi rma rodzinna Hołda Team.

Aleksandra Olczyk
fot. Bogdan Śladowski
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Po raz kolejny Ząbki stały się stolicą piosenki musicalowej. Piąty Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę „Funny Face” 
był wyjątkowy, bo jubileuszowy. 

Rozmowa z Dominiką Wysocką, dy-
rektor artystyczną Festiwalu

To już V edycja festiwalu. Opowiedz 
trochę o początkach, kto był za niego 
odpowiedzialny, jaka idea przyświeca-
ła całemu wydarzeniu.

Festiwal powstał w 2014 r. z inicjaty-
wy aktora i reżysera Marka Wysockiego, 
ówczesnego burmistrza Ząbek Roberta 
Perkowskiego, Miejskiego Ośrodka Kul-
tury oraz Wyższej Szkoły Współpracy 
Międzynarodowej i Regionalnej im. Zyg-
munta Glogera w Wołominie. W latach 
2015-2017 dyrektorem artystycznym 
wydarzenia był właśnie Marek Wysocki. 
Główną ideą festiwalu było, i jest po dziś 
dzień, propagowanie kultury muzycznej 
zarówno wśród młodzieży, jak i wszyst-
kich mieszkańców powiatu wołomiń-
skiego, prezentacja dorobku wybitnych 
twórców i kompozytorów światowego i 
polskiego musicalu a także wymiana do-
świadczeń i konfrontacja osiągnięć mię-
dzy uczestnikami. Festiwal ma również 

na celu pogłębianie wiedzy muzycznej i 
bardziej świadomego odbioru muzyki. 
Nasze wydarzenie powinno łączyć i in-
spirować, zarówno osoby biorące udział 
w konkursie, jak i wszystkich naszych 
odbiorców. 

Dlaczego Gershwin?
Co tu dużo mówić, nie bez powodu 

George Gershwin – amerykański kom-
pozytor żydowskiego pochodzenia na-
zywany jest „królem jazzu”. Napisał wiele 
przebojów, a także rewie i musicale, któ-
re zostały bardzo pozytywnie i entuzja-
stycznie przyjęte zarówno przez ówcze-
sną publiczność, jak i krytyków. Do dnia 
dzisiejszego możemy spotkać się z coraz 
to nowymi wykonaniami i aranżacjami 
jego utworów. Świadczy to tylko o jego 
nieustającej świetności i ponadczasowo-
ści. Krótko mówiąc, Gershwin inspiruje i 
zachwyca do dziś.

Masz dopiero 21 lat. Dlaczego mimo 
tak młodego wieku zdecydowałaś się 
objąć funkcję dyrektora artystycznego 

festiwalu?
Od najmłodszych lat współtworzy-

łam widowiska teatralne i artystyczne. 
Współpracowałam z artystami scen 
polskich. Z Ogólnopolskim Festiwalem 
Piosenki Musicalowej im. George’a Ger-
shwina związana jestem od pięciu lat. 
Początkowo pełniłam funkcję asystenta 
reżysera i dyrektora artystycznego, pry-
watnie mojego taty, Marka  Wysockiego. 
Po jego śmierci nie wyobrażałam sobie 
zaprzestania organizacji festiwalu. Wie-
działam, że był z niego bardzo dumny i 
chciał, żebym kontynuowała dzieło, któ-
remu poświęcił całe swoje serce. Festiwal 
ma dla mnie ogromne znaczenie. Przede 
wszystkim jego idea jest bliska mojemu 
sercu. To nie tylko rodzinny sentyment, 
ale i duma, że mogę być częścią wspania-
łego projektu łączącego różne grupy spo-
łeczne. Festiwal ma charakter otwarty i 
każdy może wziąć w nim udział. Nasza 
publiczność to nie tylko znawcy polskiej 
i światowej kultury muzycznej, władze 
miast powiatu wołomińskiego, ale to 

też zwykli ludzie, którzy cały rok cze-
kają, żeby znowu, po raz kolejny, zostać 
częścią naszego projektu. Takie sytuacje 
tylko napędzają do działania. I to jest 
piękne. 

Z czym wiąże się pełnienie takiej 
funkcji?

Jest to niewątpliwie bardzo odpowie-
dzialna funkcja. Dyrektor artystyczny 
dba o powodzenie całego przedsięwzię-
cia. Koordynuje pracę wszystkich osób 
zaangażowanych w organizację festiwa-
lu. Niesie to za sobą wiele obowiązków i 
stresu, ale w gruncie rzeczy jest to zajęcie 
sprawiające wiele satysfakcji. Każde miłe 
słowo po kolejnej, zakończonej sukce-
sem edycji festiwalu buduje i daje poczu-
cie, że ta ciężka, kilkumiesięczna praca 
była tego warta. 

Co chciałabyś przekazać młodym lu-
dziom, którzy tak jak Ty, snują plany o 
karierze w świecie artystycznym? 

Uwierzcie w siebie, róbcie to co spra-
wia wam radość. Nie słuchajcie tzw. hej-

Z Festiwalem od początku

tu i niczym nie popartej krytyki. Bądźcie 
konsekwentni w swoich działaniach, 
a gwarantuję, że we właściwym czasie, 
przekonacie się, że ciężką pracą można 
osiągnąć wszystko. 


