
Wiadomości.pwWiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 796-046-823

Po kilkutygodniowej przerwie 
prace wznowiono na początku 
czerwca. Ruszono z olbrzymim ani-
muszem. Prace były tak intensywne, 
że gdyby budować w takim tempie 
to przez rok można byłoby prze-

budować większość dróg powiato-
wych. Budowlańcy dwoili się i troili, 
aby zdążyć przed Bożym Ciałem, bo 
ul. Willowa nie dość, że zlokalizowa-
na przy samym kościele to i jest zna-
czącym odcinkiem trasy procesji. I 
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W TŁUSZCZU O 
POW. OK. 2100 M2 (30X70M) DWUSTRONNY DOJAZD, 

MOŻLIWOŚĆ PODZIAŁU, MEDIA: WODOCIĄG, GAZO-
CIĄG, LINIA ENERGETYCZNA, DROGA ASFALTOWA.

 TEL: 694-759-987

Zaprojektowany obiekt to zwar-
ta bryła budynku na bazie dwóch 
prostokątów o kubaturze 29188,60 
m3. Budynek składa się z części 
jedno i trzy-kondygnacyjnej. Jed-
na kondygnacja zlokalizowana jest 
nad halą - pole boiska, druga i trze-
cia kondygnacja to część zaplecza,  
pomieszczeń do obsługi hali, sal 
dydaktycznych, pomieszczeń reha-
bilitacyjnych, itp. Powierzchnia użyt-
kowa całego budynku to 3542,87 m². 
Powierzchnia samej areny boiska 
wynosi 936,84 m². Wysokość hali 
wyniesie 12,50 m. Nawierzchnia, 
która zostanie zastosowana na sali 
to posadzka sportowa eliminująca 
nierównomierne odbijanie piłki. 
Wymiary boiska pozwalają na jego 
podział w poprzek obiektu.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 9 
mln zł.

23 czerwca ulicami Wołomina przeszła grupa protestujących przeciwko planom rozbudowy wysypiska w Li-
pinach Starych, docierając aż pod sam urząd. Część mieszkańców nie może się pogodzić z decyzjami umożliwia-
jącymi rozwój przemysłu śmieciowego. Wydaje się, że najbardziej zdeterminowana jest miejska spółka MZO, 
której nowa instalacja zapewni nie tylko byt ale świetlaną przyszłość. 

25 czerwca, w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce została pod-
pisana umowa z głównym wykonawcą, który odpowiedzialny będzie za 
budowę nowoczesnej hali sportowej z częścią dydaktyczną przy ul. Ks. M. 
Załuskiego 57. Wszystkie prace przy „trójce” prowadzić będzie  fi rma Re-
mex – Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe Sp. j.  z siedzibą w Miń-
sku Mazowieckim.  Zadanie, którego zakończenie planuje się na 30 czerw-
ca 2016 roku, zakłada budowę 10 sal dydaktycznych, dzięki którym szkoła 
będzie mogła przyjąć blisko 500 uczniów więcej niż dotychczas.

Tak się składa, że tereny powiatu 
wołomińskiego bardzo chętnie są 
wykorzystywane na tego typu inwe-
stycje. Podobne wysypisko funkcjo-
nowało w gminie Tłuszcz, które zo-
stało kilka lat temu zamknięte przez 
wojewodę. Mimo tego ówczesne 
jeszcze władze z wiceburmistrzem 
Tomaszem Czarnogórskim odpo-
wiedzialnym za sprawy śmieciowe 

chciały tam zorganizować sortow-
nię, składając nawet wniosek o dofi -
nansowanie unijne. Obecne władze 
Tłuszcza posłuchały protestujących 
mieszkańców i zrezygnowały z se-
gregowani. Wydaje się, że mieszkań-
cy Wołomina nie będą mieli tyle 
szczęścia. Na str. 3 przedstawiamy 
stanowisko protestujących miesz-
kańców. W wywiadzie burmistrz Ry-

szard Madziar również odnosi się do 
tych kwestii. MO 

Przebudowa drogi powiatowej w ul. Willowej w Duczkach (gmina Wo-
łomin) była i jestdoskonałym przykładem na to, jak nie przeprowadzać 
inwestycji drogowej.  Stosunkowo krótki odcinek  na bardzo długo został 
wyłączony z ruchu. Stanowiło to niezwykle duże utrudnienie dla miesz-
kańców, gdyż droga ta oprócz ul. Szosa Jadowska (droga nr 634) jest naj-
bardziej ruchliwą w tej miejscowości. Oznakowanie i stworzony objazd 
też pozostawiały wiele do życzenia. Ale prawdziwą kpiną z mieszkańców 
było zamknięcie ul. Willowej na czas budowy na długie tygodnie jedno-
cześnie nie prowadząc tam żadnych robót drogowych.

udało się… 
Nowa nawierzchnia, dwustronne 

chodniki naprawdę mogą cieszyć 
oko. Ale czy na długo…? Z nieofi -
cjalnych informacji wynika, że w tej 
nowiutkiej jezdni będą musiały być 
przeprowadzone roboty związane z 
wymianą sieci gazowej. Jeśli się to 
potwierdzi, to będzie to złe świadec-
two dla powiatowych drogowców, 
ale i samorządowców, którzy nie 
dopilnowali tych spraw. Właściciel 
prywatnej działki na pewno nie po-
łożyłby sobie na podwórku pięknej 
kostki, aby po krótkim czasie roze-
brać ją, aby zrobić inne prace ziem-
ne. 

Dokończenie str. 4
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2 CO? GDZIE? KIEDY?

WOŁOMIN

ZĄBKI
DLA DZIECI:
■  Od 30 czerwca rozpoczyna się Lato w Mieście 2014 z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Ząbkach. 

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od godziny 9.00. W programie m.in.: warsztaty cyrkowe, pla-
styczne, basen, wycieczka do Miasteczka Westernowego w Runowie, do Ciechanowskiego Skanse-
nu Wsi Polskiej, projekcje fi lmów, gorące posiłki. Cena za 1 tydzien wynosi 100 zł.

MARKI
KULTURALNE:
■  29 czerwca - wycieczka z przewodnikiem 

do Kazimierza Dolnego. W drodze powrotnej 
zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego w 
Puławach. Koszt: 40 zł. Wyjazd z parkingu ul. 
Lisa Kuli 3 o godz. 7.00. Powrót w godzinach 
wieczornych.

■  Od 30 czerwca, w godzinach 8.00 – 16.30 roz-
poczyna się Lato w Mieście 2014. W programie 
m.in.:  impreza rekreacyjna w Parku Miejskim, 
zabawy w grupach, pobyt w ząbkowskim basenie 
i kręgielni, wycieczka do Sochaczewa, ognisko, 
warsztaty naukowe, codzienne posiłki. Koszt 
całkowity to 400 zł. Ilość miejsc jest ograniczona. 
Zapisy w MOK Marki (ul. Fabryczna 2).

INNE:
■  26 lipca już po raz ósmy zobaczymy na ma-

reckich ulicach kolarzy uczestniczących w wy-
ścigu rowerowym MTB o puchar Burmistrza 
Miasta Marki "Memoriał Bercika".  Memoriał 

odbywa się pod patronatem honorowym Janu-
sza Werczyńskiego Burmistrza Miasta Marki. 
Organizowany jest przez  Urząd Miasta Marki 
i grupę wolontariuszy z terenu Marek. Impreza 
jest darmowa dla uczestniczących w niej rowe-
rzystów. Zapraszamy do współpracy. Kontakt 
503 374 643. 

ZDROWIE:
■  23 lipca, w godzinach 9.00-17.00 panie w 

wieku 50-69 lat (posiadające aktualne ubezpie-
czenie w NFZ) będą mogły bezpłatnie wykonać 
badanie mammografi czne w specjalnym mam-
mobusie ustawionym na parkingu przy Urzę-
dzie Miasta Marki. Wymagana jest wcześniejsza 
rejestracja pod numerami telefonów:  (85) 676 
03 32 lub (85) 676 13 22, w godz. 8.00-20.00. 
Zainteresowane badaniem panie poza granicą 
wieku, mogą wykonać badanie odpłatnie. Koszt 
badania mammografi cznego wynosi 80 zł, rów-
nież wymagana jest wcześniejsza rejestracja te-
lefoniczna.

ZIELONKA
DLA DZIECI:
■  LATO W MIEŚCIE w Ośrodku Kultury i 

Sportu rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 
22 sierpnia. Jak w roku ubiegłym udział w akcji 
będzie bezpłatny. W programie znajdą się co-
dzienne zajęcia sportowe pod okiem instrukto-
rów oraz zajęcia świetlicowe z animatorami. W 
programie:
godz. 8:00 -10:00 – zajęcia świetlicowe

godz. 10:00-15:00 – Program „Śladami Wiel-
kich Odkrywców” – zajęcia edukacyjno-profi -
laktyczne
godz. 10:00-15:00 –  na hali sportowej i obiek-
tach zajęcia sportowe, gry i zabawy z animato-
rami

W środy zapraszamy chętne dzieci do wyjaz-
du autokarowego na basen. Zapisy na kolejne 
wyjazdy odbywać się będą w poniedziałek po-
przedzający wyjazd.

RADZYMIN
 KULTURALNE:
■  Serdecznie zapraszamy na „Koncert przy 

Fontannie”, który odbędzie się 29 czerwca o 
godz. 19.00 (niedziela) przy fontannie na pla-
cu Kościuszki w Radzyminie. Na zakończenie 
roku szkolnego wystąpią uczniowie „Akademii 

Pana Włodka”. W programie utwory wykonane 
na pianinie. 

INNE:
■  26 kwietnia, ROKiS, godz. 18.00 – 5 – lecie 

Radzymińskiej Orkiestry Dętej – Koncert Ga-
lowy

TŁUSZCZ JADÓW
KULTURALNE:
 ■  Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Tłuszczu zaprasza 29 czerwca, o godzinie 16.00 
na spektakl „Teodor Cafe”, na motywach „Li-
stów Śpiewających” Agnieszki Osieckiej

SPORTOWE:
■  II Drużynowe Mistrzostwa Polski  

MTB Amatorów, które odbędą się w nie-
dzielę, 29 czerwca w Urlach w gminie  Ja-
dów.

KULTURALNE:
■  26 czerwca, godz. 20.00, Teatr Przy Fabrycz-

ce zaprasza na premierę spektaklu „PIF-PAF. Je-
steś trup!”. 

■  Już w lipcu Kino Letnie na Placu 3 Maja w 
Wołominie, w soboty o 21.30. W repertuarze: 
„Adwokat” (5 lipca), „Gorący towar” (19 lipca), 
„Niepowstrzymany”(26 lipca). 

■  11 lipca, 19.00-21.45, Skwer im. Wodiczki – 
Potańcówka Retro. W programie: nauka tańca, 
wspólne śpiewanie, popisy wokalne, konkursy. 

■  Od 6 lipca rusza akcja „Objazdowy Biblio-
tekarz”, zgłoszenia od 1 lipca  w wołomińskiej 
bibliotece.

DLA DZIECI:  
■  Już 28 czerwca rusza LATO W MIEŚCIE 

2014. Przygotowana jest bardzo szeroka spę-
dzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 
podczas tegorocznych wakacji. Między innymi 
szykowane są: półkolonie, wyjazdy, animacje, 
dyżury przedszkoli i wiele innych form wypo-
czynku. Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej www.wolomin.org.

■  Kino Letnie w Wołominie zaprasza dzie-
ci do Miejskiego Domu Kultury (soboty godz. 
17.00) na fi lmy dla najmłodszych. W repertu-
arze: „Rio” (5 lipca), „Noc w Muzeum” (19 lip-
ca), „Horton słyszy Ktosia” (26 lipca).
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Drodzy Mieszkańcy gminy Wołomin,
W najnowszych wydaniach lokalnych ga-

zet znalazły się reklamy i ogłoszenia zatytu-
łowane „STOP KŁAMSTWOM nt. Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Lipinach 
Starych!”, informujące o rozpowszechnianiu 
nieprawdziwych informacji na temat rozbu-
dowy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 
Wołominie. 

Chcemy odnieść się do tego. 
Na początku jednak informujemy, że mó-

wimy stanowcze NIE dla działań Burmi-
strza Ryszarda Madziara i Rady Miejskiej w 
sprawie rozbudowy wysypiska śmieci. Gdyby 
to oni nie zgodzili się na tą inwestycję, nikt by 
jej nie realizował. 

I dlatego to do nich kierujemy nasze od-
niesienie.

Ilość ogłoszeń i reklam zamieszczonych w 
ostatnim czasie w prasie lokalnej rodzi pyta-
nie, dlaczego dopiero teraz szeroko informuje 
się i tłumaczy mieszkańcom o zakresie pod-
jętych działań. Dlaczego na etapie planów nie 
poinformowano nas, a następnie nie skonsul-
towano z mieszkańcami zamierzeń związa-
nych z budową RIPOK (Regionalnej Instala-
cji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), 
dlaczego wcześniej nie było tylu ogłoszeń ani 
informacji w lokalnej prasie. Czyżby owiano 
to tajemnicą?

W dokumentach dotyczących budowy 
RIPOK i planów dla terenu technicznego 
nie ma oczywiście spalarni i biogazowni, 
ale czy to znaczy, że sytuacja nie ulegnie 
zmianie? Znane są z historii różne niespeł-
nione obietnice, złożone nawet na piśmie.
To nikt inny, tylko obecny burmistrz Woło-
mina Ryszard Madziar w programie wybor-
czym z roku 2010 miał wpisaną likwidację 
funkcjonującego wysypiska w Lipinach Sta-
rych i przekształcenie go na teren rekreacyjno 
- sportowy. Z obietnicy Burmistrza pozostały 
jedynie ślady na ulotce wyborczej...

W marcu 2014 roku dowiedzieliśmy się, 
że na terenie Lipin Starych planowana jest 
ogromna śmieciowa inwestycja. W rekla-
mach i ogłoszeniach czytamy, że: „Powstanie 
nowoczesny i ekologiczny zakład gospodaro-
wania odpadami. Nie będzie żadnej spalarni 
ani biogazowni”. Te reklamy i artykuły nie są 
do końca szczere.

Drogi mieszkańcu, czy nie jest zastanawia-
jący fakt, że brakuje informacji, iż obok obec-
nej góry składowania odpadów ma powstać 
nowa, o powierzchni całej kwatery prawie 3 
ha i wysokości 28 m ponad poziom terenu? 

Kolejna sprawa - na jakiej podstawie 
stwierdza się, że będziemy musieli płacić 
horrendalnie wysokie stawki za wywóz od-
padów? Obecnie w sąsiednich gminach np. 
gminie Zielonka, obowiązują takie same 
stawki jak w gminie Wołomin, a przecież na 
terenie Zielonki nie ma wysypiska. Zatem 
pytanie czy obecnie obowiązujące stawki w 
Zielonce i innych sąsiednich gminach bez 
wysypiska to fi kcja czy rzeczywistość? Czy 
odpowie się nam w kolejnych numerach ga-
zet na to pytanie? Czy może obecne stawki są 
niskie dzięki sprzeciwowi części radnych, bo 
były ustalone wyższe? Jaka jest prawda???

W odniesieniu do zarzutu, iż kłamstwem 
jest, że będzie fetor – przecież doskonale pa-
miętamy „obłędne zapachy” docierające z 
wysypiska, które przy niesprzyjającym nam 
kierunku wiatru wciąż są odczuwalne, co 
potwierdzają mieszkańcy Osiedla Niepodle-
głości. Jednak nam się nie wierzy. Więc może 
bardziej wiarygodny będzie ekspert MZO dr. 
inż. Andrzej Skalmowski, który był cytowany 
w jednym z ostatnich numerów „Wieści Pod-
warszawskich”: 

Kolejną kwestią, którą porusza się w rekla-
mach i ogłoszeniach, jest hałas i setki ciężarówek.
RIPOK ma być przygotowany do odbioru 
odpadów od  minimum 120 000 osób (obec-
nie odbierane są śmieci od ok. 90 tys. osób 
- informacja podana na spotkaniu z miesz-

kańcami). UWAGA! Górna granica nie jest 
ustalona. Czy śmieci odbierane od ok. 90 tys. 
osób i śmieci odebrane od minimum 120 tys. 
zostaną dowiezione tą samą ilością pojazdów? 
Ponadto zgodnie z opisem zamieszczonym w 
lokalnej gazecie, pojazdy będą również po-
trzebne na innych etapach: odpady wjeżdżają, 
następnie są przetwarzane, produkt otrzyma-
ny z przetworzenia zostanie odwieziony do 
odbiorców, odcieki i ścieki powstałe podczas 
procesu przetwarzania i składowania będą 
wywożone do oczyszczalni ścieków. Z terenu 
inwestycji będą wyjeżdżać też transporty pali-
wa wytworzonego z odpadów (słowem wtrą-
cenia - zastanawia co stanie się z dojrzałym 
kompostem, gdyż ekspert nie wypowiedział 
się czy kompost zostanie na placu, czy też 
będzie wywożony, ustawa też tego na chwilę 
obecną nie reguluje). Czy dzisiaj też tak to 
funkcjonuje? Chyba nie. Zatem czy wprowa-
dza się nas w błąd pisząc, że ruch pojazdów 
nie będzie większy niż dotychczasowy? 

W ostatnim wydaniu „Życia Powiatu na 
Mazowszu”, artykuł „Dlaczego składowisko 
nie będzie już górą śmieci” rozpoczyna zda-
nie: „Najczęściej jesteśmy straszeni hasłem - 
będzie budowana spalarnia”. W odniesieniu 
do powyższego:

Po pierwsze - nikogo nie straszymy, a 
informujemy sąsiadów, mieszkańców o za-
mierzeniach władz miasta oraz o zaawanso-
wanych pracach przygotowawczych do bu-
dowy RIPOKu. Po drugie - na transparentach 
rozwieszonych na ogrodzeniach przy ulicach 
Lipińska, Al. Niepodległości, Kwitnąca, Po-
ranek, Lipiny Smugi, Lipiny Kąty, Majdan 
mieszkańcy protestują (bo mają do tego pra-
wo) przeciwko rozbudowie składowiska od-
padów. Zapraszamy na wycieczkę w te rejony, 
gdzie zobaczyć można banery domowej pro-
dukcji z hasłem „STOP DLA WYSYPISKA”. 
Po trzecie - od początku naszych działań sku-
piamy się na proteście i pytaniach o RIPOK 
do naszych władz, na które władze jak dotąd 
nie raczyły odpowiedzieć.

Mamy też inne pytania do Burmistrza 
Ryszarda Madziara i radnych: 

Tak olbrzymia inwestycja jak Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych wymaga długiego procesu przygo-
towawczego w zakresie dokumentacji, wielu 
pozwoleń i przede wszystkim decyzji środo-

wiskowej. Zgodnie z ustawą, proces prowa-
dzący do wydania takiego dokumentu przez 
odpowiednie organy wymaga udziału spo-
łeczeństwa, czyli nas, mieszkańców. Dzisiaj, 
kiedy decyzja już jest wydana, kiedy został 
rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonaw-
cy, kiedy w Starostwie Powiatu Wołomińskie-
go czeka na podpis pozwolenie na budowę 
(ostatni dokument niezbędny do rozpoczęcia 
rozbudowy wysypiska!!!) w prasie lokalnej in-
formuje się ludzi, używając fachowych termi-
nów i nazewnictwa, o tym jakie nowoczesne 
cuda czekają nas w gminie Wołomin. Nato-
miast na etapie kiedy powinny odbyć się sze-
rokie konsultacje z mieszkańcami, informację 
zamieszcza się jedynie, UWAGA!
• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu 

Miasta
• na stronie BIP
• przekazuje inwestorowi celem zamiesz-

czenia obwieszczenia w miejscu realizacji 
inwestycji 

• oraz, że przekazuje się sołtysowi miejsco-
wości Lipiny Stare.

Ciekawe ilu mieszkańców Gminy Wołomin 
zapoznaje się z ogłoszeniami wywieszonymi 
na tablicy ogłoszeń Urzędu, ilu z nas czyta 
codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu 
BIP, kto z nas odwiedza w okresie zimowym 
wysypisko i czyta ogłoszenia tam zamieszczo-
ne. Dla Państwa wiadomości – sołtys Lipin 
Starych nie przekazał żadnemu mieszkańco-
wi Lipin Starych wiadomości o możliwości 
wnoszenia uwag do decyzji środowiskowej. 
Zatem chyba nikogo nie powinien dziwić 
zapis umieszczony w decyzji środowiskowej: 
„W wyznaczonym terminie nie wpłynęły 
żadne uwagi ani wnioski płynące ze strony 
społeczeństwa”. Czy brak uwag do planów 
związanych ze, zdawać by się mogło, kon-
trowersyjną inwestycją jaką jest rozbudowa 
wysypiska, od choćby jednego mieszkańca 
nie zastanowił naszych decydentów? Przez 
kolejne kilka miesięcy, do września 2013 r. 
trwało uzupełnianie dokumentacji, do któ-
rego nasze władze wezwał Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska w Warszawie. 
Gdzie byli w tym czasie nasi radni, na których 
głosowaliśmy, którzy powinni być naszymi 
przedstawicielami? Dlaczego oni również nie 
powiadomili swoich wyborców??? 

Nie było konsultacji ani informacji, stąd 
cała masa niedomówień, sprzecznych donie-
sień na ten temat płynących z różnych źródeł. 
To władza jest odpowiedzialna za to, że nawet 
radni zadają podstawowe pytania na tym eta-
pie inwestycji, a co dopiero my, mieszkańcy, 
którzy wiemy o tym od trzech miesięcy. A 
może taki bardzo ograniczony sposób dotar-
cia do mieszkańców z informacją o rozbudo-
wie wysypiska był zamierzony? Musimy sobie 
sami odpowiedzieć na to pytanie.

Panie Burmistrzu, w tym czasie Urząd wy-
dawał biuletyn informacyjny „Puls Wołomi-
na” - przecież mógł Pan zrezygnować choćby 
z jednego zdjęcia swojej osoby (prawie na 
każdej stronie jest Pana zdjęcie) i zamieścić 
ogłoszenie o konsultacjach do decyzji środo-
wiskowej. Wówczas mielibyśmy możliwość 
wniesienia, w odpowiednim momencie pro-
cesu decyzyjnego, naszych protestów, uwag 
czy wniosków. Dlatego dzisiaj to my infor-
mujemy pozostałych mieszkańców gminy 
o Waszych planach oraz o zaniedbaniach 
samorządowców w zakresie niewystarczają-
cego powiadamiania nas o ważnych dla nas 
decyzjach. 

NIC O NAS BEZ NAS!
Szanowni Włodarze Miasta Wołomin, 

z jednym się zgadzamy, a mianowicie:
Drogi Mieszkańcu gminy Wołomin, cytując 
wczorajsze reklamy: „Bądź dobrze poinfor-
mowany, nie daj się nabrać na kłamstwa”. 
Śledź na bieżąco Nasz funpage na facebo-
oku: www.facebook.com/WolominZielony

Kończąc nasze odniesienie do reklam i 
ogłoszeń życzymy Panu Burmistrzowi Ry-
szardowi Madziarowi miłych wakacji i za-
praszamy Pana do wzięcia udziału w naszym 
proteście przeciwko nowej kwaterze składo-
wiska odpadów, instalacji do biologicznego i 
dyfuzyjnego suszenia odpadów, kompostow-
ni komorowej wraz z płytą do dojrzewania 
kompostu i wszystkim innym elementom 
rozbudowy Miejskiego Zakładu Oczyszcza-
nia w Lipinach Starych, które z całą pewno-
ścią nie podniosą komfortu życia mieszkań-
ców Wołomina.

Inicjatywa Obywatelska 
Zielony Wołomin

Na ostatniej sesji podjęto uchwały w 
sprawie przyjęcia kilku planów zagospo-
darowania przestrzennego. To już kolejne 
plany, odkąd sprawuje Pan urząd burmi-
strza...

Dochodzenie do tej ilości uchwalenia 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go wymagało czasu. Wszystko zaczęło się 
w 2011 roku, kiedy uchwaliliśmy studium 
zagospodarowania dla miasta i gminy Wo-
łomin. Następnie w wydziale urbanistyki 
powołaliśmy pracownię urbanistyczną ds. 
przygotowywania miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego. Przypo-
mnę, że wcześniej wszystkie plany były zle-
cane na zewnątrz. Dochodziło do sytuacji, 
że plany wykonywała fi rma z odległej części 
Polski, niewiele znając teren, uwarunkowa-
nia. Teraz wszystkie nowe plany opracowu-
jemy na miejscu w urzędzie.

Aż trzy plany, z ostatnio uchwalonych, 
dotyczą terenów wokół ul. 1-go Maja. 
Dlaczego właśnie tymi terenami Państwo 
się zajęliście? 

Z naszej analizy wynikało, że tereny wo-
kół ul. 1-go Maja są dość intensywnie wy-
korzystywane pod kątem inwestycyjnym. 
To tereny atrakcyjne ze względu na swoje 
położenie tuż przy głównym ciągu komu-
nikacyjnym łączącym Wołomin z War-
szawą – drogą wojewódzką 634. Ten teren 
trzeba było uporządkować, żeby obok nie 
powstawały fi rmy, które będą uprzykrzały 
życie innym. 

Plan z jednej strony porządkuje, ale tak-
że otwiera te tereny na inwestycje. To duża 

szansa na rozwój, powstaną tam nowe 
przedsiębiorstwa, co z kolei zwiększy wpły-
wy podatkowe do kasy miasta. W rozwoju 
tych obszarów upatrujemy możliwość po-
zyskania nowych, potencjalnych podatni-
ków. Zdajemy sobie też sprawę, że z drugiej 
strony konsekwencją planów są też koszty, 
wiążące się z koniecznością budowy infra-
struktury. Ale tego wymaga rozwój.

Wydaje się, że szczególnie w terenach 
zurbanizowanych jest trudno uchwalić 
plan, który zadowoliłby wszystkich... 

To prawda, każdy chciałby, aby na da-
nym obszarze plan był w miarę szybko 
uchwalony, tak aby w odniesieniu do swojej 
nieruchomości móc podejmować dalsze 
decyzje. Ale nie każdy chciałby, aby droga 
obsługująca dany teren była poprowadzo-
na przez jego działkę. To są sprawy, które w 
planie muszą być uzgodnione. Dlatego też 
są organizowane spotkania z mieszkańca-
mi. Staramy się wyjaśniać, dlaczego dane 
rozwiązania są optymalne. To naturalne, że 
powstają różne napięcia społeczne w trakcie 
tego typu prac, ale ważne jest, aby był wy-
pracowany konsensus i jak najwięcej osób 
było zadowolonych z tego planu. Zdajemy 
sobie sprawę, że 100% osób może nie być 
zadowolonych, ale musimy zadbać, aby 
konstrukcja planu była racjonalna.

Kolejny uchwalony plan dotyczy strefy 
usługowo produkcyjnej w Starych Lipi-
nach. Obszar wokół wysypiska śmieci bu-
dzi kontrowersje i liczne uwagi ze strony 
mieszkańców. Jakie jest Pana stanowisko 
w tej sprawie?

Sprawa jest bardzo trudna. Prawdę 
mówiąc, jakiejkolwiek decyzji byśmy nie 
podjęli względem tego terenu, to na pewno 
znalazłaby się grupa społeczna, która była-
by niezadowolona. Jeżeli byśmy postąpili 
zgodnie ze zdaniem grupy protestujących 
osób, czyli całkowicie zlikwidowali wy-
sypisko i wszystko, co się z nim wiąże, to 
niosłoby to za sobą poważne konsekwen-
cje dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Zapewne nastąpiłaby likwidacja MZO, ok. 
100 pracowników tej fi rmy musiałoby być 
zwolnionych. W perspektywie, nie mając 
własnego zakładu, może dojść do sytuacji, 
że opłaty za odbiór odpadów wzrosną, co 
w swoich kieszeniach odczują mieszkań-
cy. Faktycznie stoimy przed wyborem, czy 
uwzględnimy interes grupy obecnie prote-
stującej czy pracowników MZO i ich rodzin 
oraz docelowo wszystkich mieszkańców, 
którzy płacą za odbiór śmieci.

Powiem szczerze, że jesteśmy trochę 
zaskoczeni samym protestem, bo sprawa 
przecież nie jest nowa. W 2011 roku, po 
długich konsultacjach z mieszkańcami 
uchwaliliśmy studium, w którym wyraź-
nie było napisane, że tereny te będą prze-
znaczone pod usługi i przemysł. To, co 
teraz robimy, to tylko realizacja zapisów 
studium. Akurat do sporządzenia tego pla-
nu przystąpiliśmy już w 2012 roku. Był on 
dwukrotnie wywieszony i publikowany w 
prasie i Internecie, czego wymaga od nas 
ustawa, zorganizowane były także konsul-
tacje z mieszkańcami. Wówczas nie było 
protestów, dopiero w tym roku na sesji, kie-
dy miało dojść do uchwalenia planu, kilku 
mieszkańców wyraziło niezadowolenie. 
Zarówno urząd, jak i Rada Miejska stoimy 
na stanowisku, że osoby, które zamieszki-

wały w sąsiedztwie funkcjonującego od 40 
lat wysypiska miały świadomość położenia 
swych terenów. W ciągu tych 40 lat wyko-
nano gigantyczną pracę doprowadzając do 
tego, aby to wysypisko było jak najmniej 
uciążliwe dla mieszkańców. Zdajemy sobie 
sprawę, że powoli wkraczamy już w okres 
wyborczy, ale musimy myśleć o wszystkich 
mieszkańcach naszego miasta.

Należy podkreślić, że ten plan daje też 
możliwości właścicielom nieruchomości 
wokół wysypiska i przede wszystkim po-
rządkuje ten teren. Są to tereny przezna-
czone pod działalność gospodarczą, a do tej 
pory były to jedynie nieużytkowane tereny 
rolne. Warto też dodać, że wiele terenów 
wiejskich od lat czeka na plany, które upo-
rządkują dany obszar, a Stare Lipiny mają 
uchwalony plan jako jedne z pierwszych, 
czego sąsiedzi mogą im tylko pozazdrościć. 

Co zatem dalej będzie się działo na te-
renie wysypiska?

Do końca 2014 r wysypisko zostanie 
całkowicie wygaszone, a obok powstanie 
nowoczesna, w pełni ekologiczna instala-
cja, która będzie zajmowała się przetwa-
rzaniem odpadów. Duża większość będzie 
przetwarzana, a tylko 30% będzie składo-
wanych jako kompost. Jest to najnowsza 
technologia, która będzie mniej uciążliwa 
niż dotychczas. Co najważniejsze, prze-
twarzanie odbywać się będzie pod wiatą, 
w zamkniętym miejscu, więc do otoczenia 
nie będą wydostawać się żadne przykre 
zapachy. Większość prac prowadzonych 
będzie w zamknięciu, dlatego też zmniejszy 
się poziom hałasu. Teren wokół wysypiska 
zostanie uporządkowany i ogrodzony, co 
poprawi jego estetykę. 

Do tej pory przez 40 lat funkcjonowania 

wysypiska nie było protestów. W tej chwili 
nie jest ono już tak dokuczliwe jak kiedyś, 
a po zastosowaniu nowej technologii będzie 
jeszcze bardziej przyjazne. 

A co z pozostałymi terenami?
Obecnie nasza pracownia równolegle 

pracuje nad 15 planami, po ostatniej sesji 
doszły jeszcze dwa nowe – dotyczące Le-
śniakowizny i ul. Łukasiewicza w Wołomi-
nie.

W pierwszej kolejności chcemy upo-
rządkować tereny, na których jest duża 
inwestycyjna aktywność mieszkańców. 
Uważam, że w zakresie nowych planów 
zrobiliśmy naprawdę dużo,

od 2010 r. liczba uchwalonych planów 
wzrosła trzykrotnie. Brak planów przez 
wiele lat był poważnym mankamentem 
naszej gminy. Plan bowiem ułatwia życie 
inwestorom. Nie trzeba występować o wa-
runki zabudowy, których wydanie wiąże się 
z okresem oczekiwania od kilku do kilku-
nastu miesięcy. W tej chwili, po uchwaleniu 
planu, właściciel nie musi wnioskować o 
warunki, ale tylko otrzymuje wypis planu 
z urzędu i już może ubiegać się o pozwole-
nie na budowę w starostwie. Naszej gminy 
nie stać, aby tych planów nie było. Nasze 
tereny z uwagi na realizowane duże pozag-
minne inwestycje takie jak: budowa metra, 
przebudowa kolei czy dojazd do trasy S8, 
zyskają ogromny impuls do rozwoju. Ale 
żeby można było zapewnić rozwój, potrze-
ba przewidywalności, którą dają właśnie 
plany zagospodarowania przestrzennego. 
Musimy więc trzymać rękę na pulsie, aby 
nie zaprzepaścić szans rozwojowych, które 
mogą się już nie powtórzyć.

Dziękuję za rozmowę. 

reklama tel. 796-046-823
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Rozmowa z burmistrzem Wołomina Ryszardem Madziarem.
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Okres letni to czas w którym 
inwestycje drogowe w Kobył-
ce ruszają pełną parą. W ciągu 
ostatnich dni ruszyły budowy 
między innymi kanalizacji sani-
tarnej, oświetlenia ulicznego czy 
generalny remont ulicy Żymir-
skiego.

Łącznie wśród pięciu obecnie 
trwających inwestycji na terenie 

miasta – właśnie ta ostatnia jest 
największa. Kilometrowy odcinek 
jednej z dłuższych ulic miejskich 
rozpoczął się  4 czerwca i potrwa 
do 30 września br. Cały remont 
przeprowadza wyłoniona w po-
stępowaniu przetargowym fi rma 
„Dowbud-C”, która wyceniła in-
westycję na 1 546 178, 03 zł. Ten 
sam wykonawca zajmie się także 
budową chodnika, zjazdów i za-

tok w ul. Jezuickiej, która plano-
wo ma zakończyć się najpóźniej 
dwa tygodnie po ukończeniu ro-
bót na ul. Żymirskiego.  

Podobna inwestycja już niedłu-
go zostanie zrealizowana także w 
ul. Nadmeńskiej – obecnie trwa 
analiza złożonych ofert przetar-
gowych. Już w najbliższym mie-
siącu poznamy także głównego 
wykonawcę, który odpowiedzial-
ny będzie za wybudowanie hali 
sportowej z częścią dydaktyczną 
przy Zespole Szkół Publicznych 
nr 3 przy ul. Załuskiego 57.  W 
trwającym obecnie procesie we-
ryfi kacyjnym trwa rywalizacja 
między pięcioma fi rmami, które 
swoje oferty złożyły w wyznaczo-
nym na dzień 19 maja terminie. 
W najbliższym czasie wyjaśni się 
także sprawa dofi nansowania tej 
inwestycji. W dniu 20 maja Mia-
sto otrzymało pozytywną opinię 
Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego i jeśli tylko Minister-
stwo Sportu i Turystyki pozytyw-
nie rozpatrzy nasz wniosek, to 

Kobyłka otrzyma znaczącą dota-
cję  w kwocie 1,6 mln zł. 

Wraz z początkiem czerwca 
ruszyły także prace związane z 
budową sieci kanalizacji sanitar-
nej w ul. Ułanów, Broniewskie-
go, Narutowicza i ks. Skorupki.  
Całą inwestycję o długości 556m 
wykona fi rma „Krol” z Wołomi-
na. Koniec prac w tym rejonie 
zaplanowany jest na  koniec paź-
dziernika 2014 roku. 
 Poruszając temat kanalizacji 
warto wspomnieć także o miej-
skiej sieci wodociągowej. Kil-
ka dni temu podpisano umowę 
na opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej sie-
ci wodociągowej w ul. Gospo-
darczej (na odcinku Woło-
dyjowskiego – dz.nr.110/8), 
Skłodowskiej, Kosynierów dro-
dze dojazdowej do ul. Sikorskie-
go, Skrzetuskiego na odcinku 
Przyjacielska – Mickiewicza i 
Mickiewicza na odcinku Kor-
deckiego do istniejącej sieci wo-
dociągowej na wysokości działki 

nr 16 oraz Longinusa. 
 Nie zapominamy także o oświe-
tlaniu ulic. Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami ruszyły 
prace na ul. Powstańców, Rataja, 
Urszulki oraz w drogach dojaz-
dowych do ul. Ceramicznej i Ka-
zimierza Wielkiego. Wszystkie 
prace związane z oświetleniem 
ulicznym powinny zakończyć się 
jeszcze w tym miesiącu. 

Kobyłka stale i systematycznie 
inwestuje w infrastrukturę drogo-
wą podnosząc w ten sposób zde-
cydowanie komfort życia miesz-
kańców. Na przełomie sierpnia i 
września ulica Pieniążka na od-
cinku od wspomnianej ulicy Ży-
mirskiego do Francuskiej (wraz 
z ulicą Węgierską) otrzyma nowa 
nakładkę asfaltową i nowe chod-
niki.

Urząd Miasta Kobyłka realizu-
jąc liczne zadania inwestycyjne, 
modernizacyjne serdecznie  prze-
prasza Mieszkańców Kobyłki-
,wszystkich użytkowników dróg 
za utrudnienia i niedogodności 
związane z realizacją powyższych 
inwestycji

4 SAMORZĄD

Fot. Generalny remont ulicy Żymirskiego trwa 

Przez dwa 
miesiące gło-

sowania 4132 zameldowanych miesz-
kańców gminy Wołomin oddało 7935 
ważnych głosów. Ze względu na błędy 
formalne, nie uwzględniono 331 gło-

sów oddanych przez 263 osoby. Suma 
wszystkich zwycięskich projektów 
wynosi prawie 940.000 złotych. Kwo-
ta ta może ulec zmianie po rozstrzy-
gnięciu przetargów na realizacje zwy-
cięskich projektów, a to oznacza, że 

być może uda się zrealizować kolejną 
pozycję z listy projektów. Wołominia-
nie wybierali spośród 152 wcześniej 
zgłoszonych projektów. Każdy mógł 
zaznaczyć maksymalnie trzy propo-
zycje, stawiając obok nich znak „X”.

Wołomiński budżet obywatelski  2015
WYNIKI GŁOSOWANIA

Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin  tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66  www.wolomin.org

L.p. Tytuł projektu
Szacowany 

koszt (brut-
to)

Lokalizacja
Liczba 
głosów

3. Parking dla rowerów i motorowerów 55.000 zł Podcień przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie; ul. Kazimierza 
Wielkiego 1 327

8. Scena amfi teatru 34.000 zł Amfi teatr zlokalizowany przed budynkiem Zespołu Szkół nr 1 
w Wołominie 478

9. Wiata rowerowa 39.000 zł
Teren Zespołu Szkół nr 1 w Wołominie 
(od strony ul. M. Sasina między ogrodem a dziedzińcem 
szkoły)

493

23. Maluchy na okręcie (wykonanie placu zabaw w kształcie 
statku) 100.000 zł Zespół Szkół nr 4 w Wołominie ul. 1 Maja 19 (obecny parking 

szkoły) 391

29. Remont/wykonanie chodnika 100.000 zł Wołomin  ul Błońska od nr 1 do  ul. Gdyńskiej 237

30. Miejsce parkingowe dla rowerów i motorowerów 54.031,80 zł Wołomin al. Armii Krajowej 81; teren placu szkolnego przy 
Zespole Szkół nr 2 371

31. Wykonanie oświetlenia 39.000 zł Zagościniec ul. Nadrzeczna dz. nr 112, 113, 114 obr. 09 gm 
Wołomin 338

32.-102.
Z przedszkolakami w XXI wiek 
(wyposażenie sal w tablice interaktywne, rzutniki komputery 
i nagłośnienie)

60.000 zł Przedszkole nr 5 im. Kota w butach w Wołominie, ul. Broniew-
skiego 2 458

103.
Tradycja i nowoczesność, czyli nowe oblicza starego 
(remont budynku hufca ZHP Wołomin)

100.000 zł Wołomin ul. Długa 34 253

104.
Wizytówka wjazdu południowy Wołomin. Wieś Cięciwa 
zaprasza artystów do przedstawienia prac na wielkich 
podświetlanych planszach oraz posadowienia rzeźb.

100.000 zł Cięciwa ul. Kard. S. Wyszyńskiego 168

105. Nowy plac zabaw dla dzieci 100.000 zł Teren przy Zespole Szkół nr 5 na ul. Lipińskiej 16 w Wołominie 353

121.-123. Bezprzewodowy internet 5.000 zł Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie ul. Piłsudskiego 51 184

125.-126. Ławki parkowe 10.000 zł Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie ul. Piłsudskiego 51 232

127. Odwodnienie ulicy 40.000 zł Zagościniec ul. Mokra i przyległe do niej działki 246

151.
Bezpieczny Wołomin- dofi nansowanie ciężkiego wozu 
strażackiego 
dla OSP Wołomin

100.000 zł Wołomin 448

Znamy już wyniki głosowania mieszkańców Wołomina na pierwszy w historii gminy 
Budżet Obywatelski. W ramach miliona złotych, który był przeznaczony na realizację 
projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zostanie wykonanych 15 inwestycji.

Całodzienna opieka 
nad starszą kobietą. 

Możliwość zamieszkania 
- Ząbki. 

Tel. 500 119 594

Gazeta Powiatu Wołomińskie-
go „Wiadomości.pw” Wydawca: 
SIM MEDIA Redaktor naczelny: 

Mirosław Oleksiak, redaguje Zespół. 
Adres redakcji: 05-240 Tłuszcz, ul. 
Polna 5A tel. 694-759-987; 796 -046 

-823, redakja@wiadomoscipw.pl 
Reklama: tel. 796-046-823; 698-290-

799, reklama@wiadomoscipw.pl

Dokończenie tekstu ze str. 1

Nowa droga zdecydowanie ładnie wygląda, ale w ogóle nie przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa, mimo wydatkowania ogromnych pieniędzy. 
Najważniejszym problemem dla tej drogi było i jest skrzyżowanie z ul. Szosa 
Jadowska (droga wojewódzka nr 634), na którym dochodzi do wielu stłuczek 
i bardzo groźnych sytuacji. Szkoda, że  samorządowcy nie rozwiązali tego 
problemu. Można zatem powiedzieć, że jest ładniej, ale na pewno nie bez-
pieczniej.

Mirosław Oleksiak   

6 czerwca,  w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Kobyłce odbyło się    roz-
strzygnięcie Konkursu Wiedzy o 
Powiecie Wołomińskim w języku 
Angielskim.  Uroczystość poprowa-
dziła Małgorzata Głębicka - dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Ko-
byłce, w imieniu burmistrza Kobył-

ki nagrody wręczyła wiceburmistrz 
Karina Jaźwińska. I miejsce zdobyła 
Karolina Suchocka i Weronika Su-
chocka, II miejsce: Michał  Marcin-
kiewicz, Dawid Matejczuk, III miej-
sce: Karolina Stolarska i Aleksandra 
Mroziewicz.
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Na początek przypomnę wyniki 
głosowania w powiecie Wołomin 
i w całym okręgu nr 4. Nie trzeba 
było być Nostradamusem, ale wy-
nik był do przewidzenia (pisałem 
o tym w numerze 5(15)2014 z 22 
maja 2014 roku Wiadomości.pw). 
Żaden z kandydatów do PE z po-
wiatu Wołomin mandatu nie uzy-
skał! Najwięcej głosów w okręgu 
nr 4 zdobył Piotr Uściński – 9516. 
Wynik warty uwagi! Drugi to Ma-
rek Balicki – 4558. Trzeci był Rafał 
Pazio – 2962. Czwarta – Hanna 
Wujkowska – 1413. Piąty wynik 
uzyskał Sylwester Jagodziński – 

846. Panie Zawadzka i Sankari 
zdobyły odpowiednio 547 i 524 
głosy.

A jak się rozłożyły głosy w po-
wiecie? Najwięcej głosów otrzy-
mała kandydatka z list PO – 7973. 
Z kandydatów zamieszkałych w 
powiecie Wołomin  zwyciężył zde-
cydowanie Piotr Uściński – 6923 
głosy. Drugi był Rafał Pazio – 986 
głosów. Trzeci to Sylwester Jago-
dziński – 621 głosów poparcia. 
Następni to Hanna Wujkowska 
-579, Marek Balicki - 171, Panie 
Zawadzka -38 i Sankari – 33. 

No cóż, za pięć lat kolejne wybo-
ry do Parlamentu Europejskiego, 
jeśli do tego czasu Unia Europej-
ska przetrwa. Powstały w 1951 
roku, dzięki Traktatowi Paryskie-
mu, sztuczny twór (Europejska 
Wspólnota Węgla i Stali) dzisiaj 
ma się w miarę dobrze, jako Unia 
Europejska i liczy sobie 27 państw. 
Ale wybory pokazały, że w kilku 
państwach mieszkańcy mają dość 
UE. Tak jest we Francji, w Wielkiej 
Brytanii, w Austrii i w mniejszym 
stopniu, w jeszcze kilku państwach 
„Europy Zachodniej”. Polacy też 
wprowadzili do PE czterech „euro-
sceptyków”. Ciekawe, jak będą wy-
glądać ich wystąpienia w PE. Przy-
pomnę, że zarobki w Parlamencie 
Europejskim to około 300 000 
PLN w skali roku, czyli 1,5 miliona 
złotych za pięcioletnią kadencję.

Dlaczego przegrali kandyda-
ci z powiatu Wołomin? Główną 
przyczyną jest nieudolność na-
szych Parlamentarzystów stano-
wiących prawo. O ile Prezydent 

nie może być powołany na więcej 
niż dwie kadencje, to już Senato-
rowie, Posłowie,  Wojewodowie, 
Starostowie, Prezydenci Miast, 
Burmistrzowie, Wójtowie, Radni 
Sejmików, Powiatów, Gmin mogą 
być wybierani „dożywotnio”. Jest 
to bardzo niebezpieczne zjawisko. 
Dzisiaj wyborcy często nie patrzą 
w program danego kandydata ani 
jego zapatrywania. Liczy się na-
zwisko i przynależność organiza-
cyjna (partyjna).  Być może,  gdy-
by nie było kandydatury Marka 
Jurka, to Piotr Uściński uzyskałby 
dodatkowo kilka tysięcy głosów i 
mielibyśmy „swojego” parlamen-
tarzystę, któremu 5580 (w teorii) 
głosów odebrał Marek Jurek (nie z 
powiatu Wołomin). Ale tu należy 
przypomnieć, że Marek Jurek w 
okręgu nr 4 uzyskał 30,68% po-
parcia dla partii, z której list kan-
dydował. Gdyby nie ten wynik, 
przydział mandatów w czwartym 
okręgu mógł być inny.

Moim zdaniem na uwagę zasłu-
guje wynik Sylwestra Jagodziń-
skiego, który w powiecie otrzymał 
621 głosów. Szanowni mieszkańcy 

powiatu Wołomin – na wybory 
warto było pójść. Realia są bez-
względne i mówią: Jeśli nie idzie-
my na wybory, przegrywamy! 
Procent głosujących w powiecie 
Wołomin wynosił 26,38, czyli wię-
cej niż średnia krajowa (23,83%). 
Ale na tle całego okręgu nr 4 (War-
szawa + 8 powiatów wokół, w tym 
Wołomin), gdzie frekwencja wy-
niosła 35, 33%, wypadliśmy bla-
do. Powyżej średniej powiatowej 
wspięły się: Zielonka – 35,84%, 
Kobyłka – 32,37%, Ząbki – 29,33% 
i Wołomin – 26,99%. To właśnie z 
Zielonki, Ząbek i Wołomina kan-
dydowało po dwie osoby do PE. 
Stąd wyższa frekwencja niż np. w 
Markach – 24,96% czy Radzymi-
nie – 24,45%. Ewenementem w 
powiecie jest gmina Strachówka, 
gdzie udział wzięło 16,89 % osób 
uprawnionych do głosowania. Do 
chwili obecnej Polacy wybiera-
li swoich przedstawicieli do PE 
trzykrotnie (w 2005, 2009 i 2014 
roku). Następne wybory do Parla-
mentu Europejskiego powinny się 
odbyć jesienią 2019 roku?

W maju jak przysłowiowy grom 
z jasnego nieba dotarła do Zie-
lonki informacja o planowanej 
likwidacji Komisariatu Policji z 
dniem 1 lipca. Z niedowierza-
niem mieszkańcy Zielonki, wła-
dze samorządowe podchodziły 
do planów likwidacji. Od samego 
początku podobnie jak w przy-
padku likwidacji Straży Miejskiej 
w 2012 roku przez grupę radnych 
na czele z radnymi PiS aktywnie 
do społecznego protestu włączy-
li się mieszkańcy Zielonki, bur-
mistrz G.Dudzik i tym razem pa-
radoksalnie wszyscy radni (także 
ci, którzy zlikiwdowali SM). Pod 
petycją protestem podpisało się 
ponad 5 000 mieszkańców Zie-
lonki, organizacje społeczne, 
stowarzyszenia, interweniowali 
senator A.Aksamit, poseł. J.Sasin, 
wicemarszałek województwa ma-
zowieckiego (obecny burmistrz 
Bemowa K.G.Strzałkowski), były 
burmistrz Zielonki A.Łossan 
(obecnie wiceburmistrz Bemo-
wa). Ta społeczna masowa ini-
cjatywa, także medialna „burza“ 
spowodowała, że decyzja o likwi-

dacji Komisariatu Policji została 
wstrzymana na 4 miesiące.

Co takiego się stało, że właśnie 
Zielonka została narażona na 
ewentualną likwidację komisa-
riatu ? Warto przypomnieć, że w 
2012 roku grupa radnych Zielon-
ki pod przywództwem radnych 
Prawa i Sprawiedliwości dopro-
wadziła do likwidacji najlepszej 
na Mazowszu Straży Miejskiej 
nazywanej „najskuteczniejszą 
miejscową Policją“. Wtedy rad-
ni udowadniali, że Zielonka to 
bardzo bezpieczne miasto i SM 
jest zbędna. Radni w swojej opi-
nii o likwidacji Straży Miejskiej 
podkreślali, że Zielonka jest mia-
stem wyjątkowo bezpiecznym na 
mapie powiatu wołomińskiego.  
Mimo wielkiego społecznego pro-
testu mieszkańców Straż Miejską 
zlikiwdowano. 

Dokładnie po dwóch latach 
opierając się właśnie na tej opinii 
- radnych likwidatorów, ze wzglę-
du na oszczędności, reorganizację 
pracy Policji w powiecie wytypo-
wano Zielonkę jako miejsce bez-
pieczne, w którym komisariat nie 
jest potrzebny, a wystarczy tylko 
posterunek i patrole policyjne 
z ościennych komisariatów. I tu 
nagle szok... decyzja o likiwidacji 
SM okazała się katastrofalna w 

skutkach. By ratować swój samo-
rządowy i polityczny byt  likwi-
datorzy i ich polityczni „opieku-
nowie“, którzy przyczynili się do 
tej niebezpiecznej decyzji policyj-
nych decydentów stają na czele 
społecznego protestu, by w koń-

cu oznajmić kilka dni temu, że 
to dzięki duetowi J. Sasin (poseł 
PiS), M.Pietrzak (radny powiatu –
PiS) Komisariat w Zielonce został 
obroniony na cztery miesiące...?! 
Obaj panowie odtrąbili swój suk-
ces, wyłącznie swój sukces zu-
pełnie przypadkowo prezentując 
swojego partyjnego kandydata 
na burmistrza Zielonki. Co tam 
5 100 podpisów mieszkańców 
Zielonki, nie ma znaczenia deter-
minacja i walka burmistrza Grze-
gorza Dudzika, którego nowe 
lokalne zielonkowskie pisemko 
PiS, wydawane przez pana rad-

nego powiatowego „przejechało 
niczym walec drogowy“ za cztery 
lata rządów w Zielonce. Nie ma 
znaczenia zaangażowanie wielu 
środowisk, stowarzyszeń, osób 
znanych i cenionych w Zielonce.

Od 2011 roku radni skupieni 

wokół zielonkowskich liderów 
Prawa i Sprawiedliwości w sposób 
zdumiewający „demolują“ poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców 
Zielonki, prowadzą szkodliwą 
i niebezpieczną grę największą 
wartością, jaką jest bezpieczeń-
stwo. 

Usiłowali także narazić miesz-
kańców na znaczne pogorsze-
nie opieki zdrowotnej w Zie-
lonce poprzez próbę usunięcia 
dyrektora przychodni zdrowia. 
Doprowadzili do zablokowania 
największych przyszłościowych 
inwestycji komunikacyjnych: mo-

dernizacji drogi wojewódzkiej nr 
634, wspierali protestujących w 
sprawie budowy tunelu kolejowe-
go w ul. Kolejowej, a dzisiaj razem 
ze swoimi politycznymi patrona-
mi ubierają się w szaty obrońców 
i zwycięzców walki o bezpieczeń-
stwo - Komisariat Policji jedno-
czesnie przez cztery lata dewastu-
jąc życie publiczne.

Ile trzeba mieć w sobie py-
chy, zadufania, by zignorować 
tak silną społeczną aktywność 
mieszkańców Zielonki w walce 
o bezpieczeństwo, którzy (na ra-
zie) skutecznie obronili Komisa-
riat Policji w Zielonce. Ile trzeba 
mieć w sobie braku taktu, by dla 
własnych politycznych celów, 
wyborczej kalkulacji uzurpować 
sobie prawo do tryumfalizmu i 
zawłaszczenia sukcesu społecznej 
inicjatywy w obronie bezpieczeń-
stwa Mieszkańców Zielonki.

Przecież to  Im – Mieszkańcom 
Zielonki należą się gratulacje i 
miano zwycięzców za aktywność, 
determinację. Należą się także 
obecnemu burmistrzowi Grze-
gorzowi Dudzikowi, który w tej 
sprawie był zdeterminowany. 
Komisariat Policji jak (na razie) 
obroniony przez Mieszkańców 
Zielonki. Co stanie się po czte-
rech miesiącach z bezpieczeń-
stwem Zielonki? O tym również 
w pewnym sensie zadecydują 
sami Mieszkańcy Zielonki doko-
nując wyboru swojego samorzą-
du, który będzie przez kolejne 
cztery lata współodpowiedzialny 
za bezpiezceństwo w Zielonce.

5SAMORZĄD - opinie

ZIELONKA

Ryszard Węsierski
W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Wicestarosty

Jesteśmy już miesiąc po wyborach do PE i nasuwają się refl eksje. Czy do-
brze wybraliśmy? Czy wybrańcy okażą się odpowiedzialni wobec oczeki-
wań Polaków? Czy może niepotrzebnie oddaliśmy tak zwany zmarnowa-
ny głos? Jedno jest pewne. Kto nie wziął udziału w wyborach do PE – niech 
żałuje? Dlaczego? 

Komisariat Policji w Zielonce (na razie) obroniony. Komendant Sto-
łeczny Policji wstrzymał na cztery miesiące decyzję o likwidacji komisa-
riatu Policji w Zielonce.

Piotr 
Wyszyński
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6 PORADY

mgr Anna 
Susidko

W dniu 14.03.2014 r. Sejm przyjął 
bez poprawek nowelizację ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, przygotowaną przez 
MPiPS – czeka na podpis Prezyden-
ta RP.

Zmiany zaczną się już od pierw-
szego kontaktu z urzędem. Każ-
demu zgłaszającemu się zarówno 
poszukującemu pracy, jak i szukają-
cemu pracowników będzie towarzy-
szył przeznaczony mu jeden dorad-
ca klienta. 

W przypadku bezrobotnego roz-
pocznie on pracę od przypisania go 
do jednego z trzech profi li:

1. bezrobotni aktywni, którzy nie 
potrzebują specjalistycznej pomo-
cy, a jedynie przedstawienia oferty 
pracy,

2. bezrobotni wymagający wspar-
cia, którzy będą korzystać ze wszyst-
kich usług i instrumentów rynku 
pracy, jakie oferują urzędy pracy,

3. bezrobotni oddaleni od rynku 
pracy, zarówno tacy, którzy z róż-
nych powodów zagrożeni są wyklu-
czeniem społecznym, jak i ci, którzy 
z własnego wyboru nie są zaintere-

sowani podjęciem pracy lub uchyla-
ją się od pracy legalnej.

Pojawią się nowe instrumenty 
wsparcia dla osób szukających pra-
cy m. in. grant na telepracę, świad-
czenie aktywizacyjne, pożyczka na 
utworzenie stanowiska pracy ( nie 
więcej niż 6-krotnosć przeciętnego 
wynagrodzenia) lub podjęcie dzia-
łalności gospodarczej ( nie więcej 
niż 20-krotność przeciętnego wyna-
grodzenia), szkolenia organizowa-
ne w ramach trójstronnych umów 
szkoleniowych zawieranych pomię-
dzy starostą, pracodawcą i instytu-
cją szkoleniową, dofi nansowanie 
wynagrodzenia za zatrudnionego 
bezrobotnego w wieku 50+.

Dla osób z dłuższym stażem na 
rynku pracy powstanie nowy Kra-
jowy Fundusz Szkoleniowy. Dzięki 
niemu pracownicy 45+ będą mogli 
podnosić swoje kwalifi kacje, zdo-
bywać niezbędne certyfi katy i sfi -
nansować szkolenia.

Najważniejszą zmianą, dotyczą-
cą młodych, będzie podniesienie 
wieku w tej kategorii do 30 roku 
życia. Urzędy w terminie do 4 mie-
sięcy będą zobowiązane do przed-
stawienia im oferty pracy, stażu lub 
szkolenia, niezbędnego do znale-

zienia zatrudnienia. Pracodawcy, 
zatrudniający takie osoby, zosta-
ną zwolnieni z obowiązku opła-
cania składek na Fundusz Pracy 
oraz Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. Będą 
mieli również możliwość refunda-
cji składek na ubezpieczenie spo-
łeczne przez okres do 12 miesięcy 
za bezrobotnych, którzy po raz 
pierwszy podjęli pracę.

Dla młodych przewidziano także 
specjalne bony: m.in. szkolenio-
wy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie 
oraz stażowy. Dzięki bonom osoby 
szukające pracy będą miały więk-
szą swobodę działania. Sami będą 
planować, co zrobić z otrzymanymi 
środkami i jak nimi efektywnie za-
rządzać.

Przedłużono także z 14 do 30 dni 
okres, w którym można składać w 
określonej sytuacji wniosek o świad-
czenie przedemerytalne.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

W mojej codziennej pracy ob-
serwuję osoby, które zmagają 
się z trudnościami w ochronie 
siebie i własnych granic. Chcą 
komuś odmówić – ale nie wiedzą 
jak, nadmiernie martwią się że 
kogoś zranią, a kiedy już powie-
dzą „nie” zadręczają się rozwa-
żaniami, czy postąpili właściwie. 
Zapewne każdy już rozpoznał, 
że bieżący artykuł będzie o aser-
tywności, a w zasadzie o jej bra-
ku. Jakie są tego przyczyny?

Przyczyny braku asertywności 
tkwią korzeniami w dzieciństwie i 
w sposobach wychowania. Na to, 
jacy jesteśmy, jak reagujemy mają 
wpływ relacje z ważnymi osoba-
mi, wydarzenia, różne oddziały-
wania z przeszłości. 

Do asertywnego reagowania 
potrzebna jest stabilność emo-
cjonalna i spokojna pewność sie-
bie. Na drodze rozwoju dziecko 
w naturalny sposób określa swoją 
odrębność mówiąc „Nie”, „Ja nie 
chcę”, „Chcę”. Jeśli jego granice są 
szanowane, a potrzeby psychicz-
ne właściwie zaspokajane, dziec-
ko ma możliwość dokonywania 
odpowiedniej samooceny, to w 
życiu dorosłym raczej nie będzie 
musiało się uczyć asertywności. 
Jeśli natomiast doświadczy braku 
akceptacji, odrzucenia, krytyko-
wania, zawstydzania lub prze-
ciwnie- nadmiernej ochrony i 
idealizowania, jest duże prawdo-
podobieństwo, że jego zachowa-
nia będą uległe lub agresywne. 

Niezaspokojone w dzieciństwie 
potrzeby emocjonalne często sta-
ją się podstawową perspektywą, 
przez którą oglądamy świat i rela-
cje z innymi już w dorosłym życiu. 

Jedną z podstawowych potrzeb 
emocjonalnych jest potrzeba 
bezpieczeństwa. Dzieci często od-
czuwają różnego rodzaju lęki i nie 
potrafi ą sobie z nimi samodziel-
nie poradzić. Niektórzy rodzice i 
nauczyciele zamiast koić te lęki, 
jeszcze je podsycają, zastraszając 

dzieci (licząc na to, że ze strachu 
będą grzeczne i posłuszne). W ten 
sposób przyczyniają się do tego, że 
dziecko staje się lękliwe, nieśmiałe 
i niepewne siebie.

Z potrzebą bezpieczeństwa wią-
że się potrzeba akceptacji. Gdy nie 
odczuwamy akceptacji ważnych 
osób- czujemy się zagrożeni. Dla 
prawidłowego rozwoju emo-
cjonalnego dziecko potrzebuje 
bezwarunkowej akceptacji- po 
prostu za to, że jest. Dzięki ta-
kiej postawie rodzice uczą dziec-
ko akceptować siebie i budować 
poczucie własnej wartości. Często 
jednak dzieje się tak, że dziecko 
jest akceptowane warunkowo, za 
coś, najczęściej wtedy, gdy speł-
nia oczekiwania rodziców. Często 
te oczekiwania nie są możliwe do 
spełnienia i rodzi to w dziecku po-
czucie winy, frustrację i negatyw-
ne przekonania na swój temat.

Sytuacje, jakich doświadczamy 
w pierwszych latach życia, po-
ziom zaspokojenia poczucia bez-
pieczeństwa i akceptacji, pozosta-
ją w nas pod postacią zachowań 
np. sposobów, w jaki wchodzimy 
relacje z innymi. Często nie wiąże-
my tego z przeszłością, wiele do-
świadczeń zostaje wypartych do 
nieświadomości. Jednak fakt, na 
ile byliśmy doceniani, szanowani, 
akceptowani, wpływa na nasze 
wyobrażenia o nas samych, na po-
czucie własnej wartości i później 
na poziom samorealizacji.

Jednak nawet jeśli potrzeby 
emocjonalne nie były kiedyś za-
spokojone w wystarczający spo-
sób to warto w życiu dorosłym 
dać sobie szansę na uzupełnienie 
tych braków, zbudowanie po-
czucia własnej wartości i zmianę 
postawy w relacjach z innymi na 
asertywną.

Więcej informacji znajdą Pań-
stwo w zakładce Aktualności na 
stronie www.groas.eu

 mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

Halina 
Raszka vel 
Repa
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7kultura

PRACA

Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

„ B O -
FOTO” 
f o t o -

grafi a ślubna, „Oddaje emocje i 
zatrzymuje cudowne chwile, któ-
re warto pamiętać...” tel. 501 352 
753, www.bofoto.pl

Przeprowadzki, tel.: 603–625–805

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Docieplenia budynków, czyszczenie 
elewacji, szybko, solidnie, wieloletnie 
doświadczenie, fi rma budowlana z 
Dąbrówki, ul. Kościelna 37 tel. (29) 
757 – 80 – 52; 502-220-117; 502-053-
214.  Tanio i solidnie

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 
791 345 388

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

Sprzedam działkę budowlaną 
w Tłuszczu o pow. ok. 2100 m2 
(30x70m) dwustronny dojazd, 
możliwość podziału, media: wodo-
ciąg, gazociąg, linia energetyczna, 
droga asfaltowa. Tel: 694-759-987

USŁUGI

Przyjmę pracowników fi zycznych 
do rozbiórki metali kolorowych w 
Tłuszczu. Tel.: 605-428-265

OGŁOSZENIA DROBNE
KUPIĘ - SPRZEDAM

USŁUGI KAMYK Krzysztof Kozłowski
Oferujemy: - układanie kostki 
brukowej - bruk tradycyjny - 
elewacje z kamienia - budowę 
ogrodzeń - altany ogrodowe 
- oczka wodne Tel. 663-416-
295 www.ekamyk.pl

Ogrodzenia betonowe, metalowe 
i panelowe. Sprzedaż i montaż, 
szybko i solidnie, tel.: 600-551-
008; 502-381-948

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

DĄBRÓWKA

21 czerwca br. odbyła się 6 impreza plenerowa w Chruścielach. Pogoda płatała fi gle, ale ostatecznie dała ze 
wygraną w momencie rozpoczęcia obchodów. Razem ze słońcem pojawili się uczestnicy wspólnej zabawy. Każdy 
mógł w praktyczny sposób zdobyć wiedzę na temat dawnych wierzeń. Poprzez udział w konkursach i zabawach 
dzieci przekazywały informacje o żywiołach, tradycjach związanych z pleceniem i rzucaniem wianków na wodę, 
a także z samą Nocą Świętojańską. 

Na scenie zaprezentowały się: For-
macja Odnowy w Duchu Świętym 
z Dąbrówki, grupa teatralna CKSiR 
z Tłuszcza i Koła Gospodyń Wiej-
skich z terenu gminy Dąbrówka. Na 
uczestników czekały warsztaty, na 
których można było m.in.: upleść 
wianek, zrobić świętojańską galan-
terię, przygotować naturalny deser, 
stworzyć własną kulę kąpielową, ziel-
niki oraz magiczną runę. Wszyscy 
również chętnie zaopatrywali się w 
sadzonki drzew, na których zdobycie 
musieli zasłużyć poprawną odpo-
wiedzią na pytanie zadane przez pra-
cowników CKSiR w Tłuszczu. 

Kiedy zapadał wieczór, wszyscy 
uczestnicy imprezy skupili się na sło-
wiańskiej inscenizacji, która przed-
stawiała obrzęd nocy kupały. Dzielił 
się on na trzy podstawowe części- 

rozpalenie świętego ognia Swaroży-
cowego, wspólne modlitwy, pieśni 
i składanie ofi ar Bogom. W ofi erze 
złożono postać boga płodności- Ja-
ryły. Jego miejsce zajął Kupało (kup- 
wypalony, stary, nieużyteczny). Gdy 
ogień Jary przygasł, przy pieśniach 
kupalnych rozniecono ogień Dadź-
boży (bóstwo solarne), którego 
symbolicznym znakiem było Koło z 
sześcioma szprychami (szósty mie-
siąc -czerwiec od 24 grudnia- dnia 
odrodzenia się słońca do czerwcowej 
Kupały, gdy jego siła wzrasta). 

Uczestnicy utworzyli korowód, 
którym wspólnie ruszyli dopełnić 
tradycję tej nocy- puścić wianki na 
wodę. Wianki były różne, ale cel je-
den- miały przynieść szczęście. Noc 
Świętojańska jest nocą magiczną, 
która pozwala na moment oderwać 

się od rzeczywistości. Dzięki temu, 
co rok spędzamy wspaniale czas 
podczas wspólnej zabawy tańcząc i 
śpiewając do utraty tchu.

Mamy nadzieję, że kolejny rok za-
skoczy nas wspaniałą pogodą i jesz-
cze większą frekwencją.

Impreza  „MAGIA NOCY 
SWIETOJANSKIEJ” była współfi -
nansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Osi 4 – LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 i zo-
stała zorganizowana przy udziale 
fi nansowym Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.  Projekt 2013 
roku był wybrany do dofi nansowa-
nia przez Radę LGD „Partnerstwo 
Zalewu Zegrzyńskiego”.

Tegoroczny, XI  Plener Malarski „Wspomnienie miejsc dzieciństwa Cy-
priana Norwida” odbył się 11.06.2014r. Objęty został honorowym patrona-
tem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Wołomińskiego.

Dzięki uprzejmości Starostwa w Wołominie mieliśmy możliwość zaprosze-
nia zarówno młodzieży, jak i opiekunów do malowniczego parku przy pałacu 
w Chrzęsnem. Pogoda była piękna, teren ogromny a nasi artyści zabrali się do 
swojej pracy. W plenerze udział wzięło 33 uczniów ze szkół z Guzowatki, Wsze-
bor, Dąbrówki, Józefowa, Radzymina, Jasienicy, Marek, Jadowa, Klembowa oraz 
Wołomina. Byli to uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Opiekę nad 
nimi sprawowali Bartłomiej Kownacki, Paulina Tumiel oraz Lidia Wnuk (artyści 

malarze, absolwenci Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie), którzy chęt-
nie pomagali uczestnikom oraz udzie-
lali porad dotyczących prac.

Na zakończenie odbyła się wystawa 
poplenerowa, przedstawiająca pra-
ce uczestników pleneru malarskiego 
„Wspomnienie miejsc dzieciństwa 
Cypriana Norwida”. Wiadomym jest 
fakt, że nie ma on charakteru konkur-
su, jednak kilkanaście prac zwróciło 
szczególną uwagę Jury i otrzymało 
wyróżnienia. A były to prace następu-
jących osób:

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych
• Julia Sawicka – Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie
• Cezary Świerczewski – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana 

Pisarka Radzyminie
• Julia Szczepanik – Szkoła Podstawowa im.Adeli Goszczyńskiej we Wsze-

borach
• Klaudia Matejak - Szkoła Podstawowa im.Adeli Goszczyńskiej we Wsze-

borach
• Bartłomiej Rudziński – GOK w Jadowie
• Michał Cieciera – Publiczna Szkoła Podstawowa im.Bitwy Warszawskiej 

1920 r. w Józefowie
Kategoria wiekowa: uczniowie gimnazjów

• Adrianna Kaszuba – Publiczne Gimnazjum im.T.Kościuszki w Dąbrówce
• Wiktoria Wihan – Marecki Ośrodek Kultury
• Martyna Ignaciuk – Gimnazjum w Jasienicy
• Urszula Jabłońska – Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce
• Weronika Rek – Miejski Dom Kultury w Wołominie
• Olga Malinowska - Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce

Wszystkim dziękujemy za udział w plenerze. 
Mamy nadzieję spotkać się za rok.

REKLAMA  TEL. 796-046-823
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8 SPORT

Światowy Dzień Wiatru przypada 
na 15 czerwca i jest okazją do pro-
mowania wiatru, jako odnawialnego 
źródła energii. Głównym partne-
rem i sponsorem imprezy była PGE 
Energia Odnawialna S.A., właściciel 
kilku farm wiatrowych i elektrowni 
wodnych. Piknik rozpoczęli mło-
dzi piłkarze z rocznika 2006. Osiem 
drużyn zostało podzielonych na dwie 
grupy. W grupie Wichru oprócz go-
spodarzy zagrały drużyny Marcovii 
II, Czarnych Węgrów i Świt Warsza-
wa. W ekipie Świtu zjawiło się tylko 
4 zawodników, więc inne zespoły 
wypożyczyły kilku piłkarzy, by goście 
ze stolicy mogli stanąć do rywaliza-
cji. W grupie Huraganu z zespołem 
z Wołomina grała Marcovia, Dolcan 
Ząbki i Młode Orły Pułtusk.

Podczas gdy na boiskach toczyła 
się rywalizacja w grupach kibice i 
rodzice doskonale się bawili. Powo-
dzeniem cieszyła się strefa rekreacji 
usytuowana obok placu gry dzięki 
współpracy klubu z fi rmą Decathlon. 
Ponadto zebrani brali udział w tema-
tycznych quizach, których tematem 
przewodnim był wiatr i energia. Fir-
mowe upominki od sponsora moż-
na było wygrać np. za wymienienie 
tekstów piosenek lub tytułów fi lmów, 
w których pojawia się wiatr. Część 
kibiców z Marek dowiedziała się przy 
okazji, że w ich mieście powstała 131 

lat temu pierwsza na Mazowszu elek-
trownia.

W tym czasie na boisku doszło do 
kilku niespodzianek. Niespodziewa-
nym zwycięzcą okazał się Świt i Przy-
jaciele, jak nazwano podczas turnieju 
drużynę z Warszawy. W fi nale po-
konali zespół Marcovii II, która wy-
przedziła nominalnie pierwszy skład 
Marcovii i ząbkowski Dolcan.

O 15.00 na główne boisko OSiRw 
Kobyłce wyszli zawodnicy Wichru i 
Huraganu, by rozegrać pierwsze od 
kilkunastu lat wietrzne derby. W obu 
zespołach wystąpili piłkarze grający 
na co dzień w pierwszym składzie, 
jak również juniorzy, aspirujący do 
gry wśród seniorów. Sędzią głównym 
meczu był mieszkający w Kobyłce 
Łukasz Szczech, który sędziuje w I li-
dze. Na liniach asystowali mu Adam 
Bereda i Rafał Roguski. Arbitrzy pro-
wadzili mecz społecznie.

Przed pierwszym gwizdkiem od-
była się miła uroczystość. Prezes 
MKS Wicher Artur Rola i trener 
Andrzej Greloch podziękowali za 
występy w klubie z Kobyłki Toma-
szowi Wojdynie, który wraz z Pio-
trem Stańczukiem prowadził ekipę 
Huraganu. Na trybunach i na boisku 
panowała przyjacielska atmosfera. 
Zawodnicy popisywali się niebanal-
nymi zagraniami, budząc uśmiechy 

wśród kibiców. Rzuty karne wyko-
nali trenerzy Greloch i Wojdyna. Do 
konwencji dopasowali się sędziowie. 
Główny arbiter przyznawał niebie-
skie kartki, próbował zdobyć gola, 
a w pewnym momencie poprosił 
o pomoc syna, który na moment 
pożyczył swoją dziecięcą piłeczkę 
dorosłym piłkarzom. Mecz wygrał 
Huragan 6:5, zdobywając puchar 
Prezesa PGE Energia Odnawialna 
S.A. Wszyscy zawodnicy i sędziowie 
otrzymali pamiątkowe medale. Na-
stępne derby już jesienią w A klasie, 
gdzie rezerwy Huraganu zmierzą się 
z Wichrem grając o punkty.

Organizatorzy dziękują za pomoc 
PGE Energia Odnawialna S.A., Pie-
karni 3 Ziarna, hurtowni Gonzi, Sali 
bankietowo - konferencyjnej Aida, 
fi rmie Profus, Top – Jur, sklepowi 
Decathlon Targówek orz wolonta-
riuszom i patronom medialnym. 
Patronat honorowy na imprezą objął 
Burmistrz Miasta Kobyłka.

Opracowanie:
Wicher Kobyłka

W niedziele, 22 czerwca na stadionie miejskim w Kobyłce obchodzono 
Dzień Wiatru na sportowo. Główną atrakcją był mecz Wicher – Huragan, 
ale wcześniej rozegrano turniej dla chłopców z rocznika 2006, który do-
starczył kibicom równie wiele emocji.

7 czerwca warszawski Herkules był organizatorem Pucharu Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. W zawodach 
tych startowali juniorzy do 18, 20 i 23 lat, seniorzy i weterani. Jako pierwszy z naszych zawodników wyciskał naj-
młodszy uczestnik zawodów, szesnastoletni Michał Skonieczny. Były to jego drugie tej rangi zawody a pierwsze 
w koszulce specjalistycznej. Michał zaliczył wszystkie trzy próby i uzyskał 110 kg, co dało mu pierwsze miejsce w 
juniorach do 18 lat.

Następnie w tej samej kategorii 
wagowej, ale w grupie do 20 lat 
z powodzeniem startował Artur 
Białek, który wycisną 152,5 kg i 
również zajął  pierwsze miejsce z 
bardzo dużą przewagą nad dru-
gim zawodnikiem. W grupie se-
niorów również w kategorii 66 kg 
Rafał Białek zaliczył dwa podejścia 
i zdobył pierwsze miejsce bardzo 
dobrym wynikiem 170 kg. Gdyby 
wycisnął 180 kg, wówczas popra-
wiłby rekord życiowy aż o 9,5kg. 
Kolejny nasz zawodnik Cezary 
Rzempołuch tym razem startował 
w kat. do 93 kg i uzyskał 185 kg. 
Wynik ten dał mu drugie miejsce. 
Czarek zaliczając wszystkie trzy 
podejścia poprawił swój rekord 
życiowy aż o 15 kg. Ostatni nasz 

zawodnik startujący w kat. +93kg 
w juniorach do 20 lat Łukasz Ję-
drysiak, też poprawił swój rekord 
życiowy o 12,5 kg i wynikiem 
142,5 kg zajął pierwsze miejsce. 

Szkoda, że nie było prowadzona 
klasyfi kacja drużynowa juniorów 
do 20 lat, bo z całą pewnością Wi-
cher zdobył by puchar za I miejsce. 

red.


