
Brzydkie zapachy, delikatnie mówiąc, unoszące się na obszarze wokół oczyszczalni ście-
ków to problem, z którym mieszkańcy okolic borykają się od wielu lat. Od dawna mówi się 

o nowej lokalizacji, tak aby nie była uciążliwa dla mieszkańców, jednak mimo upływającego czasu do rozwiązania 
sprawy wcale nie jest bliżej.  Każdego lata śmierdząca sprawa wraca jak bumerang. A samorządowcy bezradnie 
rozkładają ręce. Nawet ostatnia modernizacja oczyszczalni w ramach realizacji dużego projektu kanalizacyjnego 
za grube miliony nie poprawiła sytuacji. Dokończenie str. 4
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Nikt chyba nie przypuszczał, że zabytkowy pałac w Chrzęsnem stanie się 
dla samorządowców tak wielkim problemem. Odrestaurowany pałac jako 
najstarszy zabytek w powiecie zamiast stać się powodem do dumy stał się 
źródłem wielu kontrowersji, których fi nał, dotarł do gmachu wołomińskiej 

◀ od lewej Mariusz Dembinski, 
członek Zarządu Powiatu i wicesta-
rosta Adam Łossan
prokuratury. O sprawie media zo-
stały poinformowane podczas po-
niedziałkowej konferencji, która 
odbyła się 29 czerwca. Samo zawia-
domienie o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa przez poprzedni 
zarząd/przewodniczącego zarządu 
poprzedniej kadencji został złożony 
26 czerwca. Dziesięć dni wcześniej 
obecny zarząd jednogłośnie zareko-
mendował skierowanie sprawy do 
prokuratury. A chodzi o nieprawi-
dłowości w przetargu na wyposaże-
nie pałacu w meble, obrazy, zasłony 
itp. za kwotę ponad 2 mln zł.

Dokończenie str. 4

18 czerwca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opubli-
kowała ofi cjalne zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych prze-
prowadzonych w kwietniu 2015 r. Dla obserwatorów sytuacji w gminnej 
oświacie wyniki w większości zapewne nie będą zaskakujące, ale też są 
i niespodzianki, zarówno in plus, jak i in minus.

Nie powinno być niespodzian-
ką, że najlepsze wyniki od wielu lat 
gimnazjaliści uzyskują w Kobyłce i w 
Ząbkach. W tym roku było podobnie. 
W tych gminach gimnazja zdecydo-
wanie prezentują najwyższy poziom. 
W skali powiatu można je uznać za 
bardzo dobre. 

- Jestem dumny z osiągnięć naszych 
gimnazjalistów. Bardzo dobre wyniki 
to zasługa  uczniów i ich rodziców, 
ale także kadry dydaktycznej i zro-
zumienia ze strony samorządowców. 
Corocznie przeznaczamy duże kwoty 
na cele oświatowe i to przynosi wy-
mierne efekty – komentuje burmistrz 
Kobyłki Robert Roguski.

Dokończenie str. 5
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Na sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 24 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu otrzymał 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 

Dwudziestu ośmiu obecnych na sesji 
radnych głosowało za udzieleniem abso-
lutorium, nikt nie był przeciwny ani nie 
wstrzymał się od głosu. Pozytywną opinię 
o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu po-
wiatu wydały: Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Warszawie oraz komisja rewizyjna 
rady powiatu. Wykonanie planu docho-
dów wyniosło 98,72%, tj. 164.665.699,38 
zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 
163.079.247,16 zł, co stanowi 94,86% za-
łożonego planu. Natomiast wydatki ma-
jątkowe zostały zrealizowane w wysokości 
20.299.623,44 zł.

W imieniu Zarządu Powiatu za udzie-
lenie absolutorium podziękował starosta 
Kazimierz Rakowski. Starosta wyraził tak-
że nadzieję, że przez najbliższe cztery lata 
współpraca Zarządu z Radą będzie układała 

się równie dobrze, jak podczas sesji abso-
lutoryjnej. Starosta podziękował również 
naczelnikom wydziałów oraz pracownikom 
Starostwa za właściwe wykonywanie obo-
wiązków.

Podczas tej samej sesji rada powiatu 
podjęła uchwały m.in. w sprawie zmiany 
Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ra-
dzyminie (DPS rozszerzył profi l działania o 
całodobową opiekę nad osobami z chorobą 
Alzheimera – stąd potrzeba zmian) oraz w 
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia fi nansowego za rok 2014 Szpitala Powia-
towego w Wołominie – SZPZOZ.

Na samym początku sesji minutą ciszy 
uczczono pamięć Ewy Bielec, zmarłej 19 
czerwca radnej Powiatu Wołomińskiego 
poprzedniej kadencji. 

22 czerwca w Kobyłce odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na której Starostwo Powiato-
we reprezentował wicestarosta Adam Łossan. 

 Podczas obrad z okazji 25 lat samorząd-
ności w Polsce uhonorowano dotychczaso-
wych radnych, byłego burmistrza i wicebur-
mistrzów z lat 1990 – 2014, przyjęto uchwałę 
o nadaniu jednej z ulic imienia wybitnego 
aktora i mieszkańca Kobyłki Jerzego Turka 
oraz zainaugurowano Dni Miasta Kobyłka, 
których kulminacją będzie impreza plene-
rowa w sobotę 27 czerwca. 

Wicestarosta Adam Łossan w okolicz-
nościowym wystąpieniu podkreślił rolę 
samorządu w rozwoju miasta i podzięko-
wał samorządowcom za ich pracę na rzecz 
lokalnej społeczności. Jerzego Turka przy-
pomniała projekcja ról fi lmowych, wspo-
minała męża p. Bolesława Turek i koledzy 
– aktorzy Paweł Wawrzecki i Stanisław Tym.

Na czerwcowej sesji Rady Miasta Ząbki, radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium 
burmistrzowi miasta Ząbki Robertowi Perkowskiemu, za wykonie budżetu w 2014 roku. 
Sprawozdanie fi nansowe z realizacji budżetu przedstawiła skarbnik miasta Ząbki Elżbieta 
Żmijewska. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem dochody miasta Ząbki w 2014 r. zre-
alizowano w 103% na kwotę niemal 113 mln zł, natomiast wydatki w 92% na kwotę ponad 110 
mln, w tym na inwestycje wydano ponad 32 mln zł. 

Do największych, zakończonych w Ząb-
kach inwestycji w 2014r. należą: „Budowa 
tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulic 
Orla – Wojska Polskiego”,  oraz „Budowa 
Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – 
Sportowego - krytej pływalni”, których koszt 
w omawianym roku, wyniósł odpowiednio 
- ponad 11 mln 700 tys zł. oraz niespełna 5 
mln zł. W 2014 prowadzono wiele prac in-
westycyjnych na drogach gminnych, w su-
mie za kwotę 3 mln 843 tys. zł, m.in. na ulicy 
Kombatantów, Wiosennej, Malczewskiego, 
Rómmla, Ogrodowej, Jeziornej, Błękitnej, 
Zimnej, Bortnowskiego, Żwirki, Piotra 
Skargi, Sienkiewicza, Moniuszki, Sassanki, 
I Brygady i Sosnkowskiego. Prowadzono 
także prace inwestycyjne dot. oświetlenia 
drogowego w ul. Wojska Polskiego na od-
cinku od tunelu do ronda na skrzyżowaniu 
ul. Wojska Polskiego i ul. Leszyckiego oraz 
na ul. Zycha.

Ząbki, w których jest coraz więcej miesz-
kańców, zadbały o rozbudowę infrastruktu-
ry oświatowej. Na rozbudowę szkół ząbkow-
skich nr 2 i nr 3 ( rozpoczęcie rozbudowy) 
w roku 2014 wydano ponad 3 mln zł. Po-

nadto w budynkach szkół zmodernizowano 
sale lekcyjnych i centralne ogrzewanie. Przy 
Szkole Podstawowej nr 1 wybudowano plac 
zabaw. Wybudowano także nową siedzibę 
dla Świetlicy Środowiskowej nr 1 w Ząb-
kach, a w Parku Miejskim im Szuberta, mia-
sto korzystając ze środków unijnych, wy-
budowało tor rolkowy. Biorąc, pod uwagę 
wciąż rosnącą liczbę mieszkańców, miasto 
Ząbki wykupiło grunt pod przyszłą budowę 
nowej szkoły, położony przy ul. Andersena i 
ul. Powstańców w Ząbkach. 

W związku z nowymi zadaniami z za-
kresu gospodarki odpadami komunalnymi 
wybudowano punkt selektywnej zbiórki 
odpadami komunalnymi przy ul. Zycha w 
Ząbkach oraz pierwszą toaletę publiczną w 
naszym mieście za kwotę.

Miasto dokonało renowacji kwatery żoł-
nierzy 80 Pułku Piechoty Wojska Polskiego 
na Cmentarzu Parafi alnym w Ząbkach, ko-
rzystając ze środków zewnętrznych od wo-
jewody.

Chcąc umożliwić rozwój lokalnej przed-
siębiorczości miasto przystąpiło do Lo-

kalnego Funduszu Pożyczkowego „Sa-
morządowa Polska” Ząbki sp. z o.o. oraz 
do Krajowego Funduszu Poręczeniowego 
„Samorządowa Polska”, umożliwiając tym 
samym mikro i małym przedsiębiorstwom 
korzystanie z poręczeń i pożyczek na atrak-
cyjnych warunkach.

Wydatki inwestycyjne w roku 2014 sta-
nowiły 29% budżetu miasta. Na inwestycje 
pozyskano środki unijne w wysokości 12 
mln zł oraz 2 mln 500 tys. zł pozyskano ze 
źródeł zewnętrznych od PKP PLK oraz ze 
Starostwa Powiatu Wołomińskiego. 

Miasto Ząbki na zadania bieżące w roku 
2014 przeznaczyło 78 mln zł tj. na zapew-
nienie funkcjonowania szkolnictwa podsta-
wowego, gimnazjalnego, przedszkolnego, na 
zapewnienie transportu lokalnego – komu-
nikację ZTM, na nieodpłatną komunikację 
miejską linii Ząbki 1, Ząbki 2, na zapewnie-

nie bezpieczeństwa publicznego, na zadania 
z zakresu ochrony zdrowia, dot. gospodarki 
mieszkaniowej oraz na opiekę społeczną.

Władze miasta zachęcają mieszkańców do 
meldowania się w Ząbkach. Szacuje się , że 
mamy ok. 46% niezameldowanych miesz-
kańców, a taka sytuacja powoduje, że mia-
sto ma znacznie mniejsze dochody z tytułu 
udziału w podatkach od osób fi zycznych, co 
ogranicza rozwój miasta i ma istotny wpływ 
na warunki życia mieszkańców. Jednak po-
zytywnym zjawiskiem, rokującym na przy-
szłość, są wzrastające dochody z PIT. 

Po udzieleniu absolutorium, burmistrz 
Robert Perkowski podziękował radnym, 
dyrektorom i kierownikom jednostek orga-
nizacyjnych oraz współpracującym z nim 
urzędnikom i wszystkim, którzy przyczynili 
się do wykonania budżetu miasta Ząbki za 
2014 roku.  Iwona Potęga
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Kontrola urzędu zamówień pu-
blicznych wykazała, że fi rma, któ-
ra została wyłoniona w przetargu 
nie powinna zostać wybrana, bo 
zdaniem kontrolerów, przedstawi-
ła nieprawdziwe informacje doty-
czące referencji i doświadczenia w 
realizacji podobnego zamówienia i 
z mocy prawa powinna być wyklu-
czona z dalszego podstępowania.

Firma HEN-MAR nie została 
wykluczona, a wręcz podpisano z 
nią umowę na dostawę wyposaże-
nia pałacu na kwotę ponad 2,2 mln 
zł., dając jej na to 100 dni. Firma 
jednak nie była w stanie dotrzymać 
tego terminu, podpisano więc aneks 
o wydłużenie terminu o ponad mie-
siąc.  W doliczonym okresie  doszło 
do licznych animozji na linii zlece-
niodawca-zleceniobiorca. Nieporo-
zumienia osiągnęły swe apogeum 
na 3 dni przed upływem ostatecz-
nego, wydłużonego terminu. Staro-
stwo postanowiło zerwać umowę z 
dostawcą mebli i innych bibelotów 
dodatkowo obciążając wykonawcę 
rzekomą karą umowną w wysoko-
ści ponad 220 tys. zł. Wykonawca 
nie tylko nie chciał zapłacić tej kwo-
ty, ale sam zażądał od powiatu po-
nad 1 mln zł. 

Sprawę szczegółowo przedstawił 
podczas konferencji wicestarosta 
Adam Łossan, który powiedział 
m.in.:

„W konsekwencji tego jedno-
stronnego odstąpienia od umowy 
przed terminem Powiat Wołomiń-
ski pozbawił się prawnej możli-
wości wystąpienia z jakimikolwiek 
sądowymi roszczeniami wobec 
właściciela fi rmy HEN-MAR, a od-
wrotnie – umożliwił tym samym 
wykonawcy wystąpienie na drogę 
sądową z poważnymi roszczeniami 
fi nansowymi przeciwko Powiatowi, 
co rychło nastąpiło. Próby starosty 
Piotra Uścińskiego wyegzekwo-
wania hipotetycznej kary umow-
nej od HEN-MAR jak również 
zawiadomienia do prokuratury o 
nierzetelności w przedstawionych 
dokumentach przetargowych nie 
przyniosły spodziewanego rezulta-
tu. Wszystkie zgłoszenia i zażalenia 
zostały prawomocnie odrzucone 
lub umorzone. Wykonawca, któ-
ry uznał jednostronne odstąpienie 
od umowy za bezskuteczne, zyskał 
natomiast prawną możliwość ubie-
gania się przed sądem cywilnym o 
zaspokojenie swoich roszczeń. Wła-

ściciel HEN-MAR złożył przeciwko 
Powiatowi Wołomińskiemu dwa 
pozwy na kwotę 904.414 złotych 
z ustawowymi odsetkami i zwro-
tem kosztów sądowych. Na dzień 
19.01.2015 r. kwota ta wynosiła 
łącznie 1.106.410,77 złotych i dalej 
rosła.

W sytuacji realnego zagrożenia 
zapłaty na rzecz właściciela fi rmy 
HEN-MAR po latach ewentualnego 
przegranego procesu blisko 1,5 mln 
zł (bo odsetki cały czas by rosły) 
starosta Piotr Uściński i wicestaro-
sta Konrad Rytel w dniu 28.10.2014 
r. wyrazili zgodę na proponowane 
przez warszawski Sąd Okręgowy 
XXVI Wydział Gospodarczy postę-
powanie mediacyjne.

Powołany w nowej kadencji, w 
zmienionym składzie Zarząd Po-
wiatu (od 23.12.2014 r.) został za-
poznany ze sprawą roszczeń właści-
ciela fi rmy HEN-MAR w połowie 
stycznia 2015 roku gdy wpłynęło 
zapytanie wyznaczonego przez Sąd 
Okręgowy mediatora o decyzję w 
sprawie proponowanej ugody. Po 
zbadaniu dokumentów i zamó-
wieniu dwóch niezależnych opinii 
prawnych, z których jednoznacz-
nie wynikało, że sprawa po długim 
procesie będzie przegrana i Powiat 

będzie musiał po latach zapłacić w 
przybliżeniu 1,5 mln złotych a pro-
ponowana ugoda daje możliwość 
zminimalizowania strat, Zarząd 
Powiatu zdecydował się zawrzeć w 
dniu 31.03.2015 r. ugodę mediacyj-
ną przed wyznaczonym przez sąd 
mediatorem z Polskiego Centrum 
Mediacji. Ugoda ta przewiduje 
płatność na rzecz właściciela fi rmy 
HEN-MAR łącznej kwoty 516.000 
złotych w 3 równych dwumiesięcz-
nych ratach po 172.000 złotych. Za-
warta ugoda wyczerpuje wszelkie 
roszczenia właściciela fi rmy HEN-
-MAR. Sąd Okręgowy w Warsza-
wie zatwierdził na przełomie maja 
i czerwca br. wynegocjowaną ugodę 
mediacyjną a pierwsza rata została 
przez Powiat zapłacona na początku 
czerwca br.”

Podczas konferencji obecni 
przedstawiciele zarządu powiatu 
(wicestarosta Adam Łossan oraz 
członek zarządu Mariusz Dembiń-
ski) wydali oświadczenie, które za-
mieszczamy poniżej. 

Kto ma rację w tym sporze zdecy-
duje albo prokuratura, albo sąd, ale 
na to będzie trzeba łgo poczekać.

Mirosław Oleksiak

Tak jest i tego lata. W upalne dni 
w okolicach stadionu miejskiego, 
czy też wokół dwóch przedszkoli na 
ulicy Mickiewicza nie da się przejść 
nie doświadczając tych „fi nezyjnych 
zapachów natury”. Dobitnie odczu-
li to uczestnicy Dni Tłuszcza, które 
odbywały się właśnie na stadionie 
miejskim. A co mają powiedzieć 
mieszkańcy ulicy Wiejskiej, którzy na 
dobrą sprawę w upalne dni nie mogą 
liczyć na otwarte okna? W ich imieniu 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Tłuszcza wystąpił przewodniczący 
osiedla „Centrum”, który zaapelował 
do Rady o poważne zajęcie się pro-
blemem - Ostatnie dwa wypadki na 
terenie oczyszczalni, a także święto 
miasta, które odbyło się w klimacie 
smrodu powinno szanowną radę 
zmusić do refl eksji. Dłużej tak cza-
rować i chocholego tańca uprawiać 
nie można – mówił rozgoryczony 
Andrzej Kruk. - Przygotowałem parę 
map i zaznaczyłem na nich strefy za-
grożenia. W tych strefach znajdują się 
dwa przedszkola! - kontynuował. Za-
apelował do radnych, aby już w tym 
budżecie przeznaczyć jakieś środki w 
celu przeniesienia oczyszczalni z cen-
trum miasta. 

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednar-
czyk wyjaśnił, iż są czynione kroki w 
celu zmiany lokalizacji oczyszczalni. 
- Przy tych zmianach w budżecie na 
2015 rok są ujęte pieniądze, z tego co 
pamiętam 60 tys. złotych, na przygo-
towanie koncepcji przeniesienia ta-
kiej oczyszczalni w miejsce, gdzie jest 
uchwalony miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego w Jasieni-
cy jak również budowy i możliwości 
poprowadzenia sieci kanalizacyjnej z 
miasta Tłuszcz do tego miejsca, gdzie 
w przyszłości ma stanąć nowa oczysz-
czalnia- wyjaśniał nieco przygnębio-
ny burmistrz. - Ma pan rację na tych 
Dniach Tłuszcza było czuć nieprzy-
jemny zapach z oczyszczalni – przy-
znał burmistrz Bednarczyk.

Jak długo potrwa jeszcze koszmar 
mieszkańców? Tego nie wiadomo, 
gdyż o przeniesieniu oczyszczalni mó-
wiło się jeszcze za kadencji burmistrz 
Białka. Światełkiem w tunelu może 
być zabezpieczenie środków w bu-
dżecie na koncepcję nowej lokalizacji, 
jednak to dopiero dokumenty, zanim 
zamiary zamienią się w czyny minie 
zapewne kilka lat. 

Mirosław Oleksiak

Dokończenie tekstu ze str. 1

19 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wołominie zorganizowano ko-
lejne spotkanie Starosty Wołomińskiego z Burmistrzami i Wójtami Gmin 
Powiatu Wołomińskiego. 

Podczas spotkania poruszano wie-
le tematów, na początku naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Planowania 
Jolanta Lejk przedstawiła założenia 
Wieloletniego Planu Inwestycyjne-
go Powiatu Wołomińskiego na lata 
2015-2020. Następnie obecni zapo-

znali się z propozycją zmian w prze-
kazywaniu informacji między Sta-
rostwem Powiatowym a Gminami 
w zakresie ewidencji gruntów oraz 
proponowanymi terminami obiegu 
dokumentacji geodezyjnej dotyczą-
cej inwestycji gminnych. 

Starosta Kazimierz Rakowski 
zwrócił uwagę włodarzy gmin na 
trudne warunki lokalowe uczestni-
ków zajęć Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. Warszawskiej 
w Wołominie oraz podopiecznych 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyj-
no-Wychowawczego dla dzieci nie-
pełnosprawnych w przy ul. Piłsud-
skiego i 1 Maja w Wołominie.

Ostatnim punktem omawianym 
podczas spotkania starosty z bur-
mistrzami i wójtami były przygo-
towania do obchodów 25-lecia sa-
morządu terytorialnego w Powiecie 
Wołomińskim. A.B.
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Burmistrz Wołomina
ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin
        

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „osiedla Sławek II” położonego pomiędzy ulicami: Geodetów, 
Głowackiego, Kleeberga do granicy obszaru obowiązującego planu (teren stolarni) w 
Wołominie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z  późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 i 39 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII-268/2005 
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „osiedla Sławek II” 
położonego pomiędzy ulicami: Geodetów, Głowackiego, Kleeberga do granicy obszaru obo-
wiązującego planu (teren stolarni) w Wołominie, 

z a w i a d a m i a m 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego pn. „osiedle Sławek II” położonego pomiędzy ulicami: Geodetów, Głowackiego, 
Kleeberga do granicy obszaru obowiązującego planu (teren stolarni) w Wołominie wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.07.2015 r. do 05.08.2015 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Wołominie, pok. nr 210 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie w/w planu miejscowe-
go odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4 
(I piętro) - sala 106 w dniu 03.08.2015 r. (poniedziałek) o godz. 18.00, 

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby 
prawne i fi zyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2015 r. (włącznie)

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi kowanym przy pomocy ważnego 
kwalifi kowanego certyfi katu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elek-
tronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym 
profi lem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 
235 z późn. zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczne.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w/w projekty planów miejscowych podlegają strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeń-
stwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w for-
mie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa  4, 05-200 Wołomin, 
ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 z późn. zm. ) na ad-
res: wu@wolomin.org – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 26.08.2015 r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.  
 Z up. Burmistrza

Sylwester Jagodziński
Zastępca Burmistrza

 

Dokończenie tekstu ze str. 1

Drugą grupę (średnia w skali 
gmin) stanowią gimnazja znajdujące 
się w: Dąbrówce, Markach i Woło-
minie. Można je uznać za tzw. dobre 
gimnazja.  Kolejną grupę stanowią 
przeciętne gimnazja i ich jest najwię-
cej  (Poświętne, Radzymin, Tłuszcz, 
Klembów, Zielonka, Strachówka).

Natomiast bardzo słabo wypadli 
gimnazjaliści z gminy Jadów.

Patrząc na wyniki geografi cznie 
daje się zauważyć pewną prawidło-
wość: Lepsze wyniki osiągają gimna-

zja zlokalizowane bliżej Warszawy, w 
miastach.  Choć i w tym przypadku 
są ciekawe wyjątki. Wyniki gimna-
zjalistów z gminy Dąbrówka zadają 
kłam tezie, że na wsi musi być gorzej 
niż w mieście. I przeciwnie,w mieście 
też sukces nie jest z góry przesądzony 
i nie przychodzi sam. Co pokazują 
słabe wyniki gimnazjalistów z Zie-
lonki.  

 W naszej analizie wzięliśmy pod 
uwagę egzaminy z j. polskiego,mate-
matyki, wos-u i historii oraz przed-

miotów przyrodniczych
W powszechnie uznawanych 

przedmiotach za najtrudniejsze ( j. 
polski oraz matematyka) najłatwiej 
poszło gimnazjalistom z Ząbek, Ko-
byłki oraz Marek.

W przypadku historii,wos-u i 
przedmiotów przyrodniczych czo-
łówka jest praktycznie ta sama,z tym 
że miejsce Marek zajęła Dąbrówka.

Najsłabsze wyniki we wszystkich 
kategoriach osiągnęli gimnazjaliści z 
gminy Jadów. 

J. polski
Najlepsze Najsłabsze

1. Ząbki 69,1% 1. Jadów 52,4%
2. Marki 67,8% 2. Zielonka 56,9%
3. Kobyłka 66,7% 3. Poświętne 57,2%

Matematyka
Najlepsze Najsłabsze

1. Kobyłka 54,8% 1. Jadów 36%
2. Ząbki 52,5% 2. Strachówka 40,5%
3. Marki 49,3% 3. Zielonka 43,4%

Historia i WOS
Najlepsze Najsłabsze

1. Kobyłka 71,9% 1. Jadów 56,9%
2. Ząbki 69,9% 2. Zielonka 61,3%
3. Dąbrówka 68,9% 3. Radzymin 61,9%

Przedmioty przyrodnicze
Najlepsze Najsłabsze

1. Kobyłka 55,6% 1. Jadów 41%
2. Ząbki 53,6% 2. Strachówka 41,4%
3. Dąbrówka 51,9% 3. Tłuszcz 47,4%

Sytuacja w gminach powiatu wołomińskiego w aspekcie szkolnictwa gimnazjalnego jest bardzo zróżnicowana, za-
równo pod względem poziomu nauczania, ale też wyposażenia i jakości bazy dydaktycznej. Różne są też potencjały w 
każdej z gmin. Wiele mówi choćby liczba gimnazjalistów w poszczególnych gminach. Wystarczy dodać, że w gminie 
Wołomin zdawało 517 gimnazjalistów, a w gminie Strachówka tylko 20.  Mirosław Oleksiak
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mgr Anna 
Susidko

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
Otępienie, demencja (po łacinie: 

dementia) to znaczne obniżenie się 
sprawności umysłowej. 

Według WHO (Światowej Orga-
nizacji Zdrowia): zespół otępienny 
charakteryzuje się licznymi zaburze-
niami wyższych funkcji korowych, 
takich jak: pamięć, myślenie, orienta-
cja, rozumienie, liczenie, zdolność do 
uczenia się, język i ocena. Ponadto 
zaburzeniom funkcji poznawczych 
często towarzyszą, lub nawet je po-
przedzają zaburzenia emocjonalne, 
zaburzenia zachowania i motywacji.

Najbardziej znanym przykładem 
otępienia jest choroba Alzheimera, 
która wywołuje otępienie o typie al-
zheimerowskim. Chorobę tą rozpo-
znaje się, kiedy u chorego wystąpią 
wielorakie defi cyty poznawcze jed-
nocześnie: 
1. upośledzenie pamięci (ogra-

nicza się zdolność do uczenia 
się nowych informacji lub od-
twarzania informacji wcześniej 
wyuczonych),

2. występuje przynajmniej jedno 
z poniższych zakłóceń poznaw-
czych:

• zaburzenia językowe,
• zaburzenia możliwości wyko-

nywania czynności ruchowych 
mimo zachowania czynności 
motorycznych,

• utrata zdolności do rozpo-
znawania lub identyfi kowania 
czynności zmysłowych,

• zaburzenia czynności planowa-
nia, organizowania, ustalania 
kolejności i uogólniania.

Wymienione powyżej defi cy-
ty powodują istotne upośledzenie 
funkcjonowania społecznego, zawo-
dowego i stanowią istotny spadek w 
porównaniu z wcześniejszym po-
ziomem funkcjonowania chorego. 
Przebieg tej choroby jest stopniowy i 
systematycznie powoduje obniżanie 
się sprawności poznawczej. Defi cy-
ty charakterystyczne dla tej choroby 
nie mogą być wywołane niedobo-
rami mikroelementów lub witamin 
ani nie wynikają z jakiejkolwiek in-
nej zdiagnozowanej choroby układu 
nerwowego.

LECZENIE
W leczeniu tej choroby niestety nie 

możemy poszczycić się spektakular-
nymi sukcesami. Chorego prowadzi 
lekarz neurolog lub psychiatra. Cho-
roba jest chorobą postępującą i jak 
dotychczas nie istnieje leczenie przy-
czynowe tej choroby, ani takie, które 
zatrzymałoby całkowicie dalszy jej 
rozwój. Leczenie polega na stosowa-
niu leków, które łagodzą jej objawy. 
Obecnie w leczeniu choroby Alzhe-
imera stosuje się dwie grupy leków.

W początkowym i średnio za-
awansowanym stadium choroby 
stosuje się tzw. inhibitory acetylo-
cholinoesterazy, do których nale-
żą donepezil oraz rivastigmina. W 
stadium średnio zaawansowanym i 
późnym stosuje się lek należący do 
innej grupy, tzw. blokerów recepto-
ra NMDA – memantynę. Większa 
część opieki i troski o chorego po-
wierzana jest osobom bliskim i naj-
bliższej rodzinie.

mgr Anna Susidko

psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

www.groas.eu

W dniu 16 sierpnia 2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 
2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzę-
dzi ochrony krajobrazu, określana mianem ustawy krajobrazowej. Ustawa 
ta wyposaży samorządy w instrumenty walki z panującym w przestrzeni 
miejskiej chaosem reklamowym. Doniosłe skutki wynikające z wejścia w 
życie ustawy krajobrazowej uzasadniają przeanalizowanie związanych z 
nią zmian w obowiązującym prawie.

Justyna 

Kuś-Jakubowska

Ustawa krajobrazowa wprowadzi 
opłatę reklamową. Opłata reklamo-
wa może zostać wprowadzona przez 
radę gminy od umieszczonych na jej 
terenie tablic reklamowych lub urzą-
dzeń reklamowych. Opłatą tą można 

obciążyć właścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz posiadaczy samo-
istnych nieruchomości lub obiek-
tów budowlanych. Opłata reklamo-
wa składa się z części stałej i części 
zmiennej. Część stała ma zryczałto-
waną wysokość niezależną od pola 
powierzchni tablicy reklamowej lub 
urządzenia reklamowego służącego 
ekspozycji reklamy. Część zmienna 
zależy od wielkości pola powierzchni 

tablicy lub urządzenia reklamowego 
służących ekspozycji reklamy. Staw-
ka części stałej nie może przekro-
czyć 2,5 zł dziennie a stawka części 
zmiennej 0,2 zł od m2 powierzchni 
tablicy. Opłata ta może być pobiera-
na jedynie na obszarach, dla których 
obowiązują zasady i warunki sytu-
owania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń. 

Zasady i warunki, o których mowa 
powyżej, określi nowy akt prawa 
miejscowego - uchwała rady gminy. 
Ten akt prawa miejscowego określi 
także zasady i warunki usytuowania, 
gabaryty oraz liczbę szyldów, które 
mogą być umieszczone na danej nie-
ruchomości przez podmiot prowa-
dzący na niej działalność. Uchwała 
ta określi także warunki i termin 
dostosowania istniejących w dniu 
jej wejścia w życie obiektów małej 
architektury, ogrodzeń oraz tablic 
reklamowych i urządzeń reklamo-
wych do zakazów, zasad i warunków 
w niej określonych, nie krótszy niż 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
uchwały.

Podmiot, który umieścił tablicę 
reklamową lub urządzenie rekla-
mowe niezgodne z przepisami ww. 
uchwały podlega karze pieniężnej. 
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 
karę pieniężną wymierza się odpo-
wiednio właścicielowi, użytkowni-
kowi wieczystemu lub posiadaczowi 
samoistnemu nieruchomości lub 
obiektu budowlanego, na których 
umieszczono tablicę reklamową lub 
urządzenie reklamowe. Karę pie-
niężną wymierza, w drodze decyzji, 
wójt (burmistrz, prezydent miasta). 
Wysokość kary pieniężnej ustala się 
jako iloczyn pola powierzchni tabli-
cy reklamowej lub urządzenia rekla-
mowego służącej ekspozycji reklamy, 
wyrażonej w metrach kwadratowych 
oraz 40-krotności uchwalonej przez 
radę gminy stawki części zmiennej 
opłaty reklamowej, powiększony o 
40-krotność uchwalonej przez radę 
gminy stawki części stałej tej opłaty, 
za każdy dzień niezgodności tablicy 
reklamowej lub urządzenia reklamo-
wego z przepisami wskazanymi w 
ustawie. 

Jeżeli rada gminy nie określiła wy-
sokości stawek opłaty reklamowej, 
wysokość kary pieniężnej ustala się 
jako iloczyn pola powierzchni tabli-
cy reklamowej lub urządzenia rekla-
mowego służącej ekspozycji reklamy, 
wyrażonej w metrach kwadratowych 
oraz 40-krotności maksymalnej 
stawki części zmiennej opłaty rekla-
mowej, powiększony o 40-krotność 

maksymalnej stawki części stałej 
opłaty reklamowej, za każdy dzień 
niezgodności tablicy reklamowej lub 
urządzenia reklamowego z przepisa-
mi, o których mowa w ustawie. Kara 
pieniężna stanowi dochód gminy. 

Wydana w związku z powyższym 
decyzja administracyjnam obok wy-
sokości kary pieniężnej określa także 
obowiązek dostosowania tablicy re-
klamowej lub urządzenia reklamo-
wego do obowiązujących przepisów 
albo usunięcia tablicy lub urządze-
nia. W części tej decyzja podlega na-
tychmiastowemu wykonaniu.

Powyższe informacje są istotne 
dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą i reklamujących swoje 
usługi za pomocą tradycyjnych „bill-
boardów”, pojawić się bowiem mogą 
w tym przypadku dodatkowe obcią-
żenia fi nansowe. 

Justyna Kuś-Jakubowska

Honestus spółka partnerska

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy
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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

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

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 

Piekarnia „Żytnia” zatrudni 
piekarza lub pomoc piekarza
 (z możliwością przyuczenia).
Praca w miejscowości Dąbrówka 
12km od Radzymina. Kontakt 601 
337 495

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ - SPRZEDAM

USŁUGI

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 

Od 2008 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu realizował pro-
jekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię!”. W kolejnych latach odbior-
cami działań zaplanowanych w projekcie były rożne grupy: seniorzy, oso-
by bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, rodziny.

Jednym z pierwszych widocznych 
rezultatów projektu stał się Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, do którego w 2011 
roku skierowano działania. Wtedy to 
Seniorzy w ramach Programu Aktyw-
ności Lokalnej mieli możliwość ukoń-
czenia jednego z kursów: bukieciar-
stwa, komputerowego oraz masażu. W 
sumie przeszkolono 62 osoby w wieku 
50+. 

W 2012 roku w Tłuszczu otwarto 
Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie 
jako odpowiedź na zmiany zachodzą-
ce w polityce prorodzinnej w naszym 
kraju. Od tego momentu wsparcie w 
projekcie mogły uzyskać całe rodziny, 
w których występowały szeroko pojęte 

problemy opiekuńczo-wychowawcze. 
W projekcie „Wyzwólmy w sobie 

energię!” proponowano wielotorowe 
wsparcie: psychologa, prawnika, do-
radcy zawodowego, logopedy, tera-
peuty dziecięcego czy specjalisty neu-
rorozwoju. Prowadzone były również 
spotkania indywidualne i grupowe dla 
osób współuzależnionych. Dla rodzi-
ców i dzieci odbywały się zajęcia kre-
atywne oraz warsztaty aktywizujące: 
nordicwalking, tai chi, decoupage czy 
hipoterapia. Raz do roku w ramach 
działalności Punktu Pomocy Dziecku 
i Rodzinie organizowano wyjazd so-
cjoterapeutyczny dla rodziców i dzie-
ci. W PPDiR prowadzona była także 

oferta zimowa (2 tyg.)  i wakacyjna (2 
tyg.) każdorazowo dla ponad 30 dzie-
ci. Oferta była fi nansowana głównie 
ze środków pochodzących z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Tłuszczu. 

W oparciu o prowadzoną na bieżąco 
diagnozę w 2013 roku Ośrodek Pomo-
cy Społecznej powołał do życia Klub 
PIK – Pomoc Integracja Komunikacja, 
w którym prowadzono poradnictwo 
oraz kursy zawodowe dla mężczyzn. 

W latach 2008-2015 w projekcie 
wzięło udział 586 osób dorosłych oraz 
ponad 200 dzieci. Przeprowadzono 
619h spotkań z psychologiem, 474h 
doradztwa zawodowego, 305h spotkań 
z prawnikiem, 248h porad logopedy 
oraz  765h spotkań ze specjalistą neu-
rorozwoju.

Wśród kursów i szkoleń zawodo-
wych odbyły się: kurs komputerowy 

(24 osoby), prawo jazdy kat. B (43 
osoby), prawo jazdy kat. C z kwalifi ka-
cją wstępną przyspieszoną (30 osób), 
kurs operatora koparko-ładowarki 
(3 osoby), animator sportu i rekreacji 
(5 osób), kurs ogólnobudowlany (18 
osób). Ogółem w ramach projektu 
kwalifi kacje zawodowe podniosło 123 
osoby.

Projekt „Wyzwólmy w sobie ener-
gię!” to również działania skierowane 
do społeczności lokalnych, podejmo-
wane wśród osób zamieszkujący osie-
dla czy sołectwa gminy. I tak Programy 
Aktywności Lokalnej dla społeczności 
przeprowadzono w Jasienicy, Dzięcio-
łach, w osiedlu bloków komunalnych 
na Borkach, na Waganie, w Mokrej 
Wsi, na Rudnikach oraz w Tłuszczu. 
Uczestnicy PAL-ów korzystali także z 
warsztatów prorodzinnych oraz wy-
jazdów integracyjnych dla rodziców i 

dzieci. 
„Wyzwólmy w sobie energię!” to 

projekt systemowy, dzięki któremu w 
katalog instytucji pomocowych naszej 
gminy na stałe wpisały się Uniwersytet 
Trzeciego Wieku oraz Punkt Pomo-
cy Dziecku i Rodzinie, który w 2013 
roku otrzymał nominację do nagro-
dy Pary Prezydenckiej w konkursie 
„Dobry klimat dla Rodziny”. Mimo 
zakończenia fi nansowania ze środków 
Unii Europejskiej wsparcie w Punkcie 
będzie kontynuowane. Zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
12.00-19.00.

Projekt „Wyzwólmy w sobie ener-
gię!” współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

Aleksandra Skonieczna
Koordynator projektu

Takiego koncertu jeszcze w Ząbkach nie było. W ostatnią sobotę 20-go czerwca o g. 20.00 w Parku Miejskim im. 
Szuberta odbyła się gala I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę 
„Funny Face”. Wydarzenie poprzedziły także inne działania festiwalowe takie jak kawalkada, która przejechała 
przez nasze miasto oraz uroczyste otwarcie w salach Miejskiego Ośrodka Kultury, podczas którego poznaliśmy 
twórców i Kapitułę Festiwalu, która w sobotę rano wyłoniła grupę fi nalistów koncertu galowego.

Ofi cjalnie Festiwal otworzył bur-
mistrz miasta Robert Perkowski ży-
cząc fi nalistom sukcesów a zgroma-
dzonej publiczności niezapomnianych 
wrażeń. Na scenie zaprezentowało się 
dziewięcioro uczestników z całego 
kraju oraz wystąpiły gwiazdy polskich 
scen musicalowych: Dariusz Kordek, 
stepujący tancerze studia Tap&Jazz 
Dance Jiriny Nowakowskiej, Ewa Ku-
klińska z baletem oraz Jolanta Mrot-
kówna, której przebój „Somewhere” z 
„West Side Story” stał się znakomitym 
fi nałem całego wydarzenia. Ten 2,5 

godzinny koncert to niepowtarzalny 
spektakl, którego poziom artystyczny 
wzbudził ogromny zachwyt artystów, 
uczestników, mieszkańców, sponso-
rów i zaproszonych gości, wśród któ-
rych znalazła się znana amerykańska 
producentka fi lmowa Maggie Hease.

Formuła festiwalu opierała się 
również na realizacji szeregu roż-
nych działań, które miały za zadanie 
upowszechnienie wiedzy na temat 
twórczości muzycznej George’a Ger-
shwina. Stąd także wydany audiobook 

poświęcony jego życiu i dokonaniom 
artystycznym wydany przez współor-
ganizatora Wyższą Szkołę Współpracy 
Międzynarodowej i Regionalnej im. 
Zygmunta Glogera w Wołominie i ga-
zeta festiwalowa „Funny Face”, w której 
znaleźliśmy różne ciekawostki z życia 
tego wybitnego pianisty i kompozyto-
ra.

Kapituła pod przewodnictwem re-
żysera Jana Szurmieja postanowiła: 

III miejsce przyznać Ewie Łoba-
czewskiej z Gliwic. Czek na kwotę 
1500 zł wręczył Sławomir Doliński- 
właściciel fi rmy Dolcan Plus S.A wraz 
z burmistrzem miasta Ząbki Rober-
tem Perkowskim a karnet o wartości 
tysiąca złotych do korzystania z pły-
walni w Miejskim Centrum Sportu 
w Ząbkach przekazał prezes  Mariusz 
Ryciak.

II miejsce zdobyła Ewelina Babiarz 
z Rzeszowa. Czek na kwotę 3000 zł 
ufundowaną przez Nadleśnictwo 
Drewnica w imieniu Nadleśniczego 
Waldemara Walczaka, wręczył bur-
mistrz Ząbek Robert Perkowski, a 
karnet o wartości tysiąca złotych do 

korzystania z pływalni w Miejskim 
Centrum Sportu w Ząbkach przekazał 
prezes Mariusz Ryciak.

I miejsce - Grand Prix Festiwalu, 
czyli statuetkę „Funny Face” podczas 
I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
Musicalowej im. George’a Gershwina 
Kapituła pod przewodnictwem Jana 
Szurmieja postanowiła przyznać Wik-
torii Marii Jabłońskiej, która oszała-
miająco wykonała „Girl In 14 G”- song 
musicalowy z repertuaru Kristin Che-
noweth.

Statuetkę wręczył Robert Perkow-

ski- burmistrz Ząbek, stosowny cer-
tyfi kat z-ca burmistrza Artur Muraw-
ski, czek na kwotę 5000 zł przekazali 
panowie Paweł Góral i Janusz Piskorz 
- właściciele fi rmy „Gór- Pis” funda-
torzy nagrody, a karnet o wartości ty-
siąca złotych do korzystania z pływalni 
w Miejskim Centrum Sportu w Ząb-
kach wręczył prezes Mariusz Ryciak. 
Poza tym wszyscy laureaci otrzymali 
upominki od „Termisil”- Huty Szkła 
Wołomin S.A. oraz bony do sklepów 
Praktiker do zrealizowania w całym 
kraju. Joanna Wysocka
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I stało się. W niedzielę 21 czerwca miasto Ząbki zostało stolicą siłaczy. Na Stadionie Miejskim po raz pierwszy 
odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski „Strongman”. Płyta boiska zamieniła się w ogromną imponującą 
siłownię. W zawodach zmierzyło się sześciu zawodników z trzech krajów: Polski, Łotwy i Litwy.

Pierwszy z nich Iwan Groholski 
przyjechał z Łotwy, waga 135 kg, 
34 lata. Drugi Dalius Ziminiskas 
reprezentował Litwę, waga 110 kg, 
35 lat. Kolejny zawodnik to Roland 
Gulbis z Rygi, ważył 130 kg, 40 lat. 
Kolejna trójka to zawodnicy z Pol-
ski: Grzegorz Wiśniewski z War-
szawy, 138 kg, 34 lata, Jarosław No-
wacki, 134 kg, 33 lata, mieszkaniec 
Rawicza i Tomasz Kowal zawodnik 
z Krynicy Zdrój 34- latek o wadze 
137 kg.

Gośćmi specjalnymi mistrzostw 
byli Mariusz Pudzianowski i Ro-
bert Burneika – siłacze, którzy w 
zawodach strongmanów zdobyli 
wszystko, co było możliwe do zdo-
bycia. Obydwaj z sukcesem wystą-
pili w walkach KSW.

Zawodnicy zmierzyli się w sze-
ściu konkurencjach, których oce-
niali sędziowie Bartosz Kostański 
i Piotr Piechowiak- mistrz Polski 
w kulturystyce i fi tness. Imprezę 
poprowadził komentator sporto-

wy, showman bawiący publiczność 
oraz DJ Tomasz Perek.

„Przeciąganie Tira” - to pierwsza 
konkurencja. Samochód ważył 10,5 
tony, dystans do przeciągnięcia wy-
nosił 20 metrów, była to konkuren-
cja na czas, którą wygrał bezapela-
cyjnie Jarosław Nowacki.

Druga to „Uchwyt Herkulesa”. 
Polegała na utrzymaniu jak naj-
dłużej dwóch elementów przymo-
cowanych do puszek, a każdy z 
uchwytów to 240 kg. Konkurencję 
tę wygrał jednogłośnie Jarosław 
Nowacki. Dwóch zawodników ze 
względu na nieprawidłowe roz-
mieszczenie nóg, nie ukończyło 
konkurencji.

Trzecia rywalizacja, w której 
zmierzyli się strongmani to „Yok 
plus taczka”. Konkurencja ta pole-
gała na przejściu 20 m z 400 kg yok 
plus taczka 400 kg dystans 20m. 
Bezkonkurencyjny ponownie oka-
zał się Jarosław Nowacki. Robert 
Burneika powiedział, że jest to kon-

kurencja brutalna, bezwzględna, 
obciążająca nieprawdopodobnie 
kręgosłup i plecy.

Kolejnym wyzwaniem był tzw. 
„Martwy ciąg na samochodzie”. Za-
wodnik podnosił auto do pozycji 
wyprostowanej jak najwięcej razy. 
Wygrał Tomasz Kowal, który bra-
wurowo wyprzedził konkurencję.

Piątą konkurencją były „Schody”. 
Zawodnicy wnosili 3 kloce, jeden 
po drugim, o wadze 225-255-275 
kg na szczyt schodów. Wygrał To-
masz Kowal.

Ostatnia konkurencja do 
„KULE”. Zawodnik wrzucał od 120 
kg do 160 kg po kolei na platformy 
o różnych wysokościach. Wygrał 
Tomasz Kowal.

Zdobywcy poszczególnych miejsc:

I miejsce Jarosław Nowacki
 - 28 punktów
II miejsce Tomasz Kowal 
- 26 punktów
III miejsce Grzegorz Wiśniewski
 - 18 punktów
IV miejsce Roland Gulbis 
- 12 punktów
V miejsce Iwan Graholski
 -10 punktów
VI miejsce Dalius Ziminiskas 
– 8 punktów
Ale to jeszcze nie koniec niespo-

dzianek. Przed wręczeniem pucha-
rów byliśmy świadkami niecodzien-
nej sytuacji.

Na płycie stadionu miejskiego w 
obecności nas wszystkich wybran-
ce swojego serca oświadczył się za-

Piłkarskie święto na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Tak przez dwa 
dni było na piłkarskim stadionie OSiR Wicher Kobyłka. Dwadzieścia drużyn z całej Polski. W 
sumie ponad 240 piłkarzy rocznik 2005 rywalizowało w Ogólnopolskim Turnieju WICHER KO-
BYŁKA CUP 2015. Kilkadziesiąt emocjonujących spotkań, mnóstwo kibiców, wspaniała pogoda 

i atmosfera, bardzo wysoki poziom piłkarski i wręcz perfekcyjna organizacja. To było prawdzi-
wa piłkarska uczta w Kobyłce. W Lidze Mistrzów ( najlepsze zespoły turnieju) zwyciężył LECH 
Poznań, który w fi nale pokonał gospodarzy WICHER Kobyłka....ogromne gratulacje !. W lidze 
Europy zwyciężyła drużyna RODŁO Opole, a w Pucharze Polski DOLCAN Ząbki.

wodnik Tomasz Kowal. Na podium 
zawodników pojawiła się para na-
rzeczonych. Tomasz ukląkł, wrę-
czył pierścionek zaręczynowy i kosz 
kwiatów. Wystrzeliły w niebo sztucz-
ne ognie. Owacjom nie było końca. 
Oczywiście oświadczyny zostały 

przyjęte. Był to znakomity i niezapo-
wiedziany fi nał wydarzenia.

Ukoronowaniem wydarzenia było 
wręczenie pucharów przez burmi-
strza Roberta Perkowskiego.

Międzynarodowe Mistrzostwa 
„Strongman” w Ząbkach, to nie tyl-

ko widowisko sportowe, ale przede 
wszystkim niezapomniane wyda-
rzenie. Z niecierpliwością czekamy 
na kolejne zawody, licząc w nich na 
udział Mariusza Pudzianowskiego i 
Roberta Burneiki.

Joanna Wysocka


