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Dokończenie str. 5

Komunikacyjna rewolucja – tańsze bilety

Kilkumiesięczne rozmowy, które prowadzili burmistrzowie Jacek Orych i 
Szczepan Ostasz zostały zwieńczone sukcesem. Po rozpoznaniu sprzyjającego kli-
matu po stronie Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) przedstawili oni Radzie 
Miasta Marki fi nansowe i formalne szczegóły wejścia Marek do 1 strefy biletowej. 
Radni jednogłośnie poparli ten kierunek rozwoju komunikacji autobusowej.  

W Warszawie w dniu 05.10.2016 r. podpisano umowę na dofi nansowanie w kwo-
cie 3,5 mln złotych na „Modernizację i remont istniejącej infrastruktury oraz budowę 
urządzeń kanalizacji w Gminie Wołomin”. Umowę z dyrekcją Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obecności Burmistrz Wołomina Elżbiety 
Radwan podpisał Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Zadanie jest realizowane w ramach 
działań 2.3 „Gospodarka wodno-ścieko-
wa w aglomeracjach” II oś priorytetowa 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu” – Program Opera-
cyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020. Całkowity koszt projektu to blisko 
8 000 000,-złotych.

Zakres rzeczowy projektu:
• rozbudowa i przebudowa przepom-
powni ścieków „Gryczana”
• przebudowa oczyszczalni ścieków 
„Krym”
• budowa kanalizacji sanitarnej 
– 0,47 km
• przebudowa kanalizacji sanitarnej 
– 0,85 km

Od lewej: Wojciech Jankowski – Członek Zarządu PWiK , Ewa Kamieńska – Dyrektor Departamentu Ochrony 
Wód NFOŚiGW, Paweł Solis – Prezes Zarządu PWiK, Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina, Kazimierz Kuj-
da – Prezes Zarządu NFOŚiGW, Wiesława Ryciak – Doradca w Departamencie Ochrony Wód NFOŚiGW

Około 50 mieszkań na wynajem może w najbliższym czasie powstać w Kobył-
ce w ramach rządowego programu Mieszkanie plus. To efekt listu intencyjnego 
podpisanego 12 października przez władze miasta i BGK Nieruchomości S.A. 
– Realizacja programu Mieszkanie plus to nie tylko realne wsparcie dla średnio-
zamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki – 
podkreślali zgodnie przedstawiciele samorządu i spółki odpowiedzialnej za pilo-
tażowe inwestycje.

List intencyjny, podpisany 12 paź-
dziernika 2016 roku, zakłada współpracę 
w celu realizacji projektów inwestycyj-
nych obejmujących budownictwo miesz-
kaniowe oraz infrastrukturę społeczną i 
techniczną. Porozumienie dotyczy nie-
ruchomości wytypowanej przez miasto 
Kobyłka i wstępnie zaakceptowanej do 
dalszej analizy pod kątem możliwości re-
alizacji inwestycji przez BGK Nierucho-
mości S.A. – spółkę zależną Banku Go-
spodarstwa Krajowego, odpowiedzialną 
za operacyjne przygotowanie i pilotażo-
wą realizację programu Mieszkanie plus.

– W programie Mieszkanie plus sta-
wiamy na partnerskie relacje i zaufanie 
we współpracy z samorządami. Od po-
czątku deklarowaliśmy pełną otwartość i 
elastyczność w podejściu do indywidual-
nych potrzeb poszczególnych społeczno-
ści lokalnych – przekonywał Filip Kru-
pa, dyrektor biura transakcyjnego BGK 
Nieruchomości S.A. – Kobyłka to jedna 
z pierwszych gmin, które zwróciły się do 
nas z prośbą o zbadanie nieruchomości 
pod budowę mieszkań na wynajem. W 
krótkim czasie dokonaliśmy wstępnej 
oceny i przygotowaliśmy list intencyjny, 
otwierający drogę do dalszej współpracy.

15 października odbyło się wyjątkowe spotkanie mieszkańców Zielonki oraz 
okolic z nauką i technologią. Firma TRUMPF Huettinger po raz pierwszy zorga-
nizowała dzień otwarty i zaprezentowała serce swojej fi rmy. Gośćmi honorowymi 
byli: burmistrz  Zielonki oraz wykładowcy z Politechniki Warszawskiej. W wyda-
rzeniu wzięło udział blisko 830 osób.

Sobotni październikowy dzień  był 
wypełniony mnóstwem atrakcji. Od go-
dziny 10:00 na terenie fi rmy zbierały się 
grupy zainteresowanych osób. Każdy z 
odwiedzających chciał się dowiedzieć jak 
działa laser znakujący, system próżniowy 

czy działo elektromechaniczne. Na wej-
ściu do budynków fi rmy zwiedzających 
witali organizatorzy. Każdy z uczestni-
ków dnia otwartego otrzymał informator 
a w nim agendę wydarzeń i atrakcji.

Dokończenie str. 2

W lipcu Jacek Orych podpisał po-
rozumienie z (ZTM) w Warszawie w 
sprawie objęcia Marek pierwszą strefą 
biletową. Potrzebna była jeszcze zgoda 
Rady Warszawy. Ostatecznie stołeczni 
radni postawili kropkę nad „i”.

Co się stanie od 1 listopada? 
Najważniejsza informacja jest taka, 

bilety będą kosztowały mniej, a mar-
kowianie będą płacić za przejazd au-
tobusem ZTM tyle, ile warszawiacy w 
stolicy.

- Cieszę się, że przełoży się to na 
zwiększenie oszczędności w portfelu 
naszych mieszkańców 
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lę. Do 12 listopada w całym kraju zgło-
siło się ponad 10 tysięcy honorowych 
krwiodawców. W całym kraju powsta-
wały komitety zajmujące się działaniem 
na rzecz wsparcia ludności węgierskiej. 
Polski Czerwony Krzyż tylko transpor-
tem lotniczym dostarczył na Węgry 
44 tony medykamentów i materiałów 
pierwszej potrzeby. 

Niecałe 30 lat wcześniej, w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej 1920 roku, tyl-
ko Węgrzy pospieszyli nam z pomocą.  

Przez granicę czesko-polską przemycali 
nam dostawy broni jako produkty spo-
żywcze. Wszyscy nasi sąsiedzi zamknęli 
wówczas granice dla transportów broni, 
uznając, że już nie istniejemy. Jak poka-
zują najnowsze badania historyków, bez 
węgierskiego wsparcia Polacy nie wy-
graliby Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 
Łącznie otrzymaliśmy od Węgrów blisko 
100 milionów pocisków karabinowych, 
ogromne ilości amunicji artyleryjskiej, 
sprzętu i materiałów wojennych.

2 SAMORZĄD

Dokończenie tekstu ze str. 1

Najpopularniejszymi punktami na 
mapie odwiedzanych stoisk okazały się: 
prezentacje o generowaniu dużych mocy 
częstotliwości radiowych czy produkcji 
smartfonu, kącik naukowy, gdzie można 
było zrobić doświadczenia z fi zyki i che-
mii, drukowanie laserem znakującym 
– uczestnicy mogli na prezentach ufun-
dowanych przez TRUMPF Huettinger 
wygrawerować swoje imię i nazwisko 
oraz pokazy drukowania 3D. Dla osób 
bardziej zaprzyjaźnionych z technologią, 
np. dla studentów, na terenie fi rmy odby-
wały się seminaria naukowe wykładow-
ców Politechniki Warszawskiej.

- Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni 
ilością osób, jaka w tym dniu odwie-
dziła naszą fi rmę. TRUMPF Huettinger 
prowadzi swoją działalność w Zielonce 

od ponad 20 lat ale po raz pierwszy  zde-
cydowaliśmy się pokazać naszej lokalnej 
społeczności, czym dokładnie fi rma się 
zajmuje. Sądzę, że większość osób do-
piero teraz, po tym wydarzeniu będzie 
mogła zdecydowanie więcej powiedzieć 
o technologii i jej zastosowaniu w życiu 
codziennym. Mamy nadzieję, że takie 
spotkania staną się w przyszłości wy-
darzeniem cyklicznym w życiu fi rmy. 
Zależy nam, aby osoby, które szukają 
pomysłu na swój rozwój zawodowo – 
naukowy wiedziały, że TRUMPF Hu-
ettinger tworzy elektronikę przyszłości. 
Dlatego wszystkich pasjonatów elektro-
niki zapraszamy do składania CV – po-
wiedziała Bogusława Wróblewska, Sze-
fowa Działu HR. 

Jednym z ciekawszym momentów dla 

O fi rmie TRUMPF Huettinger
TRUMPF Huettinger jest wiodącym 

światowym producentem zasilaczy 
opartych na procesach powlekania pla-

zwiedzających były wyścigi na czas go-
kartem oraz strefa relaksu z wirtualną 
rzeczywistością. Po przeżyciach tech-
nologicznych na każdego uczestnika 
dnia otwartego czekał gorący poczęstu-
nek. Teren parkingu na ten jeden dzień 
zamienił się w przestrzeń cateringową, 
gdzie serwowano poczęstunek przy 
akompaniamencie miłej dla ucha mu-
zyki.

zmowego, nagrzewania indukcyjnego i 
wzbudzania lasera CO2. Produkty fi rmy 
dostarczają energii procesowej dla wielu 
gałęzi przemysłu high-tech, takich jak 
ogniwa słoneczne, utwardzanie, półprze-
wodniki, szkło architektoniczne, panele 
płaskie. Zasilacze TRUMPF Huettin-
ger wykorzystywane są do utwardzania 
powierzchni metalowych (wiertła, koła 
zębate, części metalowe, turbiny silników 
lotniczych, protezy i implanty), do po-
krywania i metalizowania powierzchni 
szklanych i plastikowych (szkło optycz-
ne i przemysłowe, budowlane, monitory 
TFT-LCD, technologia CD/DVD), do 
metalizowania powłok wykończenio-
wych i dekoracyjnych oraz wielu innych. 
TRUMPF Huettinger posiada centra 
badawczo – rozwojowe i produkcyjne w 
Polsce, Niemczech oraz Stanach Zjedno-
czonych zaś oddziały sprzedaży i serwisu 
ulokowane są w wielu krajach Europy, 
Ameryki i Azji. W podwarszawskiej 
Zielonce zatrudnionych jest blisko 230 
pracowników.

Informacje na temat prowadzonych 
rekrutacji można uzyskać pod nr telefo-
nu: 604 914 135

Więcej o fi rmie:
www.trumpf-huettinger.com

Od 15 października 2016 roku mamy w Wołominie nowy adres: rondo imienia Rewolucji Węgierskiej 1956 r. 

Rondo na skrzyżowaniu 1 Maja i 
Fieldorfa otrzymało nazwę „Rondo 
Rewolucji Węgierskiej 1956 roku”. Z tej 
okazji gościliśmy w Wołominie Am-
basadora Węgier dr. Ivána Gyurcsíka 
wraz z małżonką, delegację Csepel - XXI 
Dzielnicy Budapesztu (partnerskiego 
miasta), doradcę Prezydenta RP - Tade-
usza Deszkiewicza i parlamentarzystów. 
Odsłonięto także pamiątkową tablicę 
na ścianie Urzędu Miejskiego w Wo-
łominie.  Wcześniej węgierscy goście 

honorowi zwiedzili miejsca w Ossowie, 
związane z Bitwą Warszawską 1920 
roku. Decyzję o nadaniu imienia rondu 
podjęły władze Wołomina chcąc uhono-
rować naszych węgierskich partnerów 
- Gmina Wołomin od 2012 roku pro-
wadzi współpracę  partnerską z Csepel - 
XXI Dzielnicą Budapesztu na Węgrzech 
a uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie 
rok 2016 ustanowiono Rokiem Przyjaź-
ni Polsko - Węgierskiej. 

W tym roku obchodziliśmy 60. rocz-

nicę powstania ludności węgierskiej 
przeciwko stalinowskiemu reżimowi ko-
munistycznemu. W październiku 1956 
roku na Węgrzech odbyły się manifesta-
cje pod hasłami solidarności  z ruchem 
przemian demokratycznych w Polsce. 
Węgierskie protesty przerodziły się w 
zbrojne powstanie. Wydarzenia na Wę-
grzech spotkały się z żywiołową reakcją 
w Polsce. Po inwazji radzieckiej pomoc 
okazywana przez Polaków narodowi 
węgierskiemu przybrała olbrzymią ska-
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Rozmowa z Piotrem Uścińskim, posłem na Sejm RP, b. starostą wołomińskim

Na początek nie sposób nie zapytać 
byłego starostę wołomińskiego o spra-
wy powiatu. Nowe władze funkcjonują 
już od prawie dwóch lat. Jak Pan ocenia 
ten okres? Co Pan pochwala i co by Pan 
sam kontynuował będąc dalej starostą, 
a co ocenia w sposób krytyczny? 

Gdybym był dalej starostą z pewnością 
miałbym te same priorytety, które reali-
zowałem w latach 2010-2014. Przypo-
mnę, że stawiałem na budowę i moder-
nizację dróg i w sumie wykonałem około 
60 km nowych nawierzchni asfaltowych, 
m.in. cały ciąg dróg powiatowych od 
Wołomina przez Maciołki do Zielonki. 
Teraz władze powiatu także remontują 
drogi ale chyba nie aż tak intensywnie. 
Stawiałem także na pozyskiwanie środ-

ków zewnętrznych na rozwój powiatu, 
a tych w ciągu kadencji pozyskałem dla 
powiatu ponad 60 mln z różnych źródeł, 
nie wiem czy nadal pozyskuje się środ-
ki zewnętrzne z taką intensywnością. 
Wiem natomiast, że powiat znowu za-
czyna się mocniej zadłużać, szkoda, bo 
udało mi się w poprzedniej kadencji za-
trzymać tendencję zadłużania. Nie moż-
na beztrosko zadłużać samorządu, to 
chwilowo może pomóc ale nie przyniesie 
dobrych efektów w długiej perspektywie. 
Smutne jest także, że znowu admini-
stracja się rozrasta, przypomnę, że ja na 
początku kadencji zablokowałem możli-
wość wzrostu liczby etatów urzędniczych 
w starostwie. I przez całą kadencję to się 
sprawdzało, a powiat był liderem staty-

styk dotyczących taniej administracji. 
Nowe władze zaczęły od wzrostu ilości 
urzędników i wzrostu wydatków na 
administrację, moim zdaniem nie tędy 
droga. Widzę też pozytywy, szczegól-
nie wdzięczny jestem nowym władzom 
powiatu za kontynuację powiatowego 
programu polityki prorodzinnej. Wiem, 
że były zakusy, aby zaniechać tych dzia-
łań zapoczątkowanych w poprzedniej 
kadencji, ale jednak program wciąż trwa 
i za to dziękuję. Uważam, że polityka 
prorodzinna w samorządzie jest bardzo 
ważna.

 Jak Pan odnosi się do sprawy budo-
wy Muzeum w Ossowie, które w spo-
sób symboliczny miałoby upamiętnić 
setną rocznicę Bitwy 1920 r. ? Czy sa-

morządowcy zdążą na czas i czy w ogó-
le coś istotnego zrobią w tej sprawie?

Nie wiem czy obecny samorząd gmi-
ny Wołomin zrealizuje tę inwestycję. 
Przyznam, że nie do końca rozumiem 
niektóre działania obecnych władz gmi-
ny, nie wiem czy jest jakiś realny pomysł i 
plan, ale oczywiście kibicuję, aby się uda-
ło. Nasz powiat powinien być centrum 
wydarzeń w czasie obchodów setnej 
rocznicy Bitwy Warszawskiej. 

Wróćmy jednak do obecnej Pana ak-
tywności. Już niemal od roku sprawuje 
Pan mandat poselski. Jednym z naj-
większych zadań, które wprowadzono 
w ostatnim okresie to program 500+. 
Wiemy, że aktywnie współtworzył Pan 
ten program i monitorował jego wdra-
żanie choćby na terenie naszego powia-
tu. Czy można ocenić już pierwsze jego 
efekty? Ile rodzin korzysta z programu  
na terenie powiatu i jaka kwota została 
już wydatkowana?      

Efekty programu Rodzina 500+ są re-
welacyjne już teraz. Choć efektu trwałego 
wzrostu dzietności spodziewamy się po 
latach to już zauważa się np. w warszaw-
skich szpitalach wzrost liczby urodzeń, 
może to być jakiś przypadek ale może 
także oznaczać, że po roku naszych rzą-
dów faktycznie rodzi się już więcej dzieci, 
a ludzie zaczęli już podejmować decyzję 
o zwiększeniu potomstwa na podstawie 
samych zapowiedzi programu. Jest też 
realny efekt społeczny w postaci zmiany 
stylu życia wielu rodzin. Wiele z nich np. 
po raz pierwszy od lat pojechało z dzieć-
mi na wakacje. Dla lokalnej gospodarki 
naszego powiatu Rodzina 500+ to także 
konkretny zastrzyk fi nansowy. Okazuje 
się, że o wiele większy niż wstępnie sza-
cowaliśmy. Już kiedyś informowałem, 
że na realizację Rodzina 500+ na terenie 
Powiatu Wołomińskiego przeznaczone 
będzie około 120 mln zł rocznie. Dziś, po 
6 miesiącach przekazaliśmy już ponad 
90 mln zł rodzinom na terenie powiatu. 
To oznacza, że rocznie będzie to ponad 
180 mln zł dla naszej lokalnej gospodar-
ki. To ogromna kwota, która pomoże nie 
tylko rodzinom ale także lokalnym usłu-
godawców, drobnym rzemieślnikom i 
handlowcom. Na terenie powiatu świad-

czenie Rodzina 500+ otrzymuje prawie 
21 tysięcy rodzin, a dzieci, którym bez-
pośrednio przysługuje świadczenie jest 
ponad 30 tysięcy. To więcej niż szacowa-
no, ale potwierdza to fakt, że na terenie 
powiatu mieszka znacznie więcej ludzi 
niż wynika ze stanu zameldowania.

Coraz więcej mówi się o planowa-
nej reformie systemu oświaty? Jako 
samorządowiec z kilkunastoletnim do-
świadczeniem ma Pan duże rozeznanie 
jeśli chodzi o różne uwarunkowania 
funkcjonowania naszych szkół zarów-
no gminnych, jak i powiatowych. Czy 
według Pana reforma nie utrudni tro-
chę życia naszym samorządowcom?

Oczywiście każdy samorząd gminny 
będzie musiał podjąć decyzję co dalej, 
co np. zrobić z budynkami gimnazjum, 
przekształcić w podstawówkę, czy może 
w liceum, albo wykorzystać na inny cel. 
Tu gminy nie powinny mieć żadnych 
problemów. Mocno zaludnione gminy 
podwarszawskie jak np. Ząbki, gdzie 
jest bardzo dużo dzieci i brakuje miejsc 
w szkołach, będą mogły przekształcić 
gimnazja w podstawówki, znowu we 
wschodnich gminach, gdzie czasem 
trudno utrzymać wiejską szkółkę, bo jest 
za mało dzieci dodatkowe dwa roczniki 
dzieci (i subwencji, która jest liczona na 
ucznia) w podstawówce będą ratunkiem 
ekonomicznym. Jako były starosta wiem, 
że dodatkowy rocznik w szkołach śred-
nich będzie dla powiatu bardzo dobry, 
poprawi ekonomikę oświaty w powie-
cie. Ilość pracy dla nauczycieli pozosta-
nie taka sama. Ilość godzin lekcyjnych 
przez cały okres nauczania nie zmieni 
się, więc liczba godzin pracy nauczycieli 
jest zależna tak naprawdę od liczebności 
uczniów a nie od tego, czy w systemie 
są gimnazja. Tak naprawdę pracę mogą 
stracić jedynie dyrektorzy gimnazjów i 
to też nie wszyscy, gdyż ich kompetencje 
mogą być wykorzystane także w nowym 
systemie, to zależy od władz samorzą-
dowych. Nie zapominajmy jednak, że 
reforma służy przede wszystkim polep-
szeniu warunków wychowania dzieci i 
wzrostu poziomu kształcenia, a kwestie 
ekonomiczne w tym pensje dyrektorów 
szkół to tematu drugorzędne.

Dziękuję za rozmowę.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk 
oraz Monika Konarska z Wydziału Pla-
nowania i Finansów Urzędu Miejskiego 
w środę, 21 września 2016 roku umowę 
z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, reprezentowanym przez Ka-
zimierza Kujdę – Prezesa Zarządu oraz 
Agnieszkę Ignatowską – Pełnomocnika, 
Zastępcę Dyrektora Departamentu Księ-

gowości i Rozliczeń, na dofi nansowanie 
projektu „Przeciwdziałanie degradacji 
środowiska, ochrona ekosystemu Zale-
wu Zegrzyńskiego i wód podziemnych 
Subniecki Warszawskiej poprzez rozbu-
dowę systemu wodno-kanalizacyjnego w 
Gminie Tłuszcz”.

Kwota dofi nansowania, to 8 187 
750,37 zł, co stanowi 85% wydatków 
kwalifi kowanych. Planowany całkowity 

koszt realizacji projektu wynosi 16 313 
679,30 zł. Ciężka praca oraz zaangażo-
wanie burmistrza i współpracowników 
przyniosły efekty. Dzięki pozyskanej do-
tacji mieszkańcy osiedla Klonowa – Nor-
wida w Tłuszczu zyskają około 11 kilo-
metrów sieci wodociągowej i około 15 
kilometrów kanalizacji! Ta inwestycja 
to kolejny, duży krok do zwodociągowa-
nia i skanalizowania gminy.
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W Dniu Edukacji Narodowej, zwanym popularnie Dniem Nauczyciela odbyła 
się uroczystość otwarcia nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego 
Powstańca w Ząbkach. 

Uroczystość rozpoczęto  mszą św.,  
celebrowaną przez biskupa diecezji war-
szawsko - praskiej  Henryka Hosera. Na 
uroczystości obecni byli, obok biskupa, 
poseł na Sejm RP Piotr Uściński, bur-
mistrz Ząbek Robert Perkowski, prze-
wodniczący Rady Miasta Ząbki Wojciech 
Gut oraz ząbkowscy radni, komendant 
ząbkowskiej policji Dariusz Korzeń, ko-
mendant ząbkowskiej straży miejskiej 
Zbigniew Forysiak i nadleśniczy Nad-
leśnictwa Drewnica Artur Delegacz, 
projektant budynku szkoły Adrian Hor-
ba, a także były burmistrz Ząbek Jerzy 
Boksznajder, dyrektorzy szkół i placówek 
ząbkowskich, nauczyciele szkół ząbkow-
skich, proboszczowie ząbkowskich para-
fi i, przedstawiciele Urzędu Miasta Ząbki 
oraz przedstawiciele lokalnego biznesu, 
przewodniczący Stowarzyszenia Szkół i 
Placówek Edukacyjnych Powiatu Woło-
mińskiego Paweł Poboży oraz przewod-

nicząca Rady Rodziców, radna Edyta 
Kalata, a także nauczyciele z SP3.

Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali: biskup Hoser, burmistrz Perkowski, 
przewodniczący Gut, poseł Uściński, 
przewodnicząca rady rodziców Kalata, 
dyrektor SP3 Łukawski oraz uczennica 
kl VI SP3 Oliwia Śliwka.  Po poświęce-
niu nowej części budynku przez biskupa 
Henryka Hosera odbyło się oprowadze-
nie gości, którzy nie kryli swojego podzi-
wu i ciekawości. Nowa część jest bardzo 
nowoczesna, przestronna, w surowym 
stylu – na ścianach dominują szare cegły, 
na podłogach jasne gumoleum. Świetnie 
wyposażone sale lekcyjne z tablicami in-
teraktywnymi, umożliwiającymi pracę 
z nowymi technologiami informatycz-
nymi, świetlice i sale do gimnastyki ko-
rekcyjnej. W szatniach kolorowe szafk i. 
Całość dobrze komponuje się z dotych-

czasową siedzibą. Wykonawcą zarówno 
nowego skrzydła, jak i całej szkoły jest 
fi rma Budimpol sp. z o.o., której właści-
cielami są Bolesław i Robert Kosowscy. 
Projektantem jest Adrian Horba. 

Dyrektor szkoły Tomasz Łukawski 
na wstępie powiedział, że jest to jeden z 
jego najszczęśliwszych dni w życiu. Po 
czym opowiedział o historii powstania 
projektu nowego skrzydła, przy okazji 
dziękując burmistrzowi i przewodniczą-
cemu rady za dobre decyzje, puentując 
tę wypowiedź stwierdzeniem, że całość 
wyszła nadspodziewanie dobrze. Dy-
rektor podziękował wszystkim, którzy 
mieli swój udział w realizacji inwestycji. 
Korzystając z tego szczególnego dnia 
przekazał najlepsze życzenia nauczycie-
lom. Podkreślił, że ma dobrze przygo-
towaną i przeszkoloną kadrę. Dodał, że 
zawdzięcza to obecnej władzy, która za-
wsze rozumiała potrzebę kształcenia na-
uczycieli i że obecnie to przygotowanie 
i zaangażowanie nauczycieli daje owoce 
w postaci możliwości realizacji projektu 
modelowej szkoły w chmurze.  W geście 
podziękowania dyrektor, wręczył burmi-
strzowi i przewodniczącemu Rady Mia-
sta, kwiaty, które Ci z kolei przekazali  na 
ręce projektanta i wykonawcy.

Dyrektor wraz z burmistrzem poda-
rowali biskupowi Hoserowi, dla dzieci 
ze szkoły misyjnej w Sierra Leone, którą 
biskup wspiera, prezent w postaci mat 
do nauki tabliczki mnożenia. Biskup 
podziękował i obiecał przekazać prezent 
dzieciom, do których wybiera się w mi-
kołajki 6 grudnia. 

Przewodnicząca rady rodziców zło-
żyła nauczycielom najlepsze życzenia. 
Podziękowała im za wkładanie serca w 
misję – nauczanie i wychowanie młode-
go człowieka i wyraziła nadzieję, że praca 
z uczniami w nowych, jeszcze lepszych 
warunkach, przyniesie jeszcze większe 
osiągnięcia.

Burmistrz Robert Perkowski powie-
dział, że Ząbki miały szczęście jeśli cho-
dzi o oświatę, bo zawsze szła w dobrym 
kierunku. Tu podziękował swoim po-
przednikom za dobre decyzje w tym za-
kresie. Powiedział, że ząbkowskie szkoły 
wychowały wiele tęgich umysłów, czego 
przykładem mogą być absolwenci, pra-
cujący obecnie w Dolinie Krzemowej. 
Przyłączył się do życzeń z okazji Dnia 
Nauczyciela i przytoczył cytat, który za-
wiera kwintesencję roli nauczyciela: „Nie 
dlatego nauczyciel jest ważny, że wkłada 
wiedzę do głów, tylko dlatego że przeku-
wa tę wiedzę w mądrość”.

Poseł na Sejm Piotr Uściński powie-
dział, że szkoła robi wrażenie, jest piękna 
i funkcjonalna, jedna z najnowocześniej-
szych na pewno w powiecie a może i w 
kraju. Pogratulował nauczycielom tego 
co robią na co dzień  i życzył im sukce-
sów zarówno w życiu prywatnym, jak i 
zawodowym.

Były burmistrz Ząbek Jerzy Boksznaj-
der wyraził szczególną radość, że dane 
mu jest zobaczyć to co zostało rozpo-
częte już za jego kadencji w zakresie roz-
budowy ząbkowskiej bazy  oświatowej. 
Dodał, że najważniejszą inwestycją jest 
jednak zainwestowanie w człowieka, z 
tym, że na efekt trzeba poczekać. Pogra-
tulował sukcesu  i życzył nauczycielom 
wszystkiego najlepszego.

Projektant Adrian Horba, zdradził 
tajemnicę zewnętrznej elewacji nowego 
skrzydła szkoły. Powiedział, że natchnę-
ła go elewacja pobliskiego kościoła i że 
to co obecnie widać to zbiór wszystkich 
dobrych pomysłów. Spuentował swoją 
wypowiedź metaforycznie, nawiązując 
do nowego skrzydła szkoły, stwierdze-
niem, że jednym skrzydłem dla człowie-
ka jest praca, drugim modlitwa i że to się 
w Ząbkach dobrze komponuje.

Anna Majchrzak, nauczycielka z SP3 

odczytała listy otrzymane od Minister 
Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej  
od Minister Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz od 
Rzecznika Praw Dziecka Marka Micha-
laka, którzy życzyli dyrekcji szkoły, aby 
budynek służył jak najlepiej i przekazali 
najlepsze życzenia dla ząbkowskich na-
uczycieli. 

Ostatnim punktem programu była 
część artystyczna, która rozpoczęła się 
pieśnią szkoły, pt. „Warszawskie dzie-
ci”. Następnie uczniowie SP3 wykonali 
wzruszający montaż słowno – muzycz-
ny , przygotowany pod kierunkiem 
nauczycielek: Marzeny Nowosielskiej, 
Iwony Painty i Agnieszki Janickiej. Uro-
czystości towarzyszyła Miejska Orkiestra 
Dęta pod batutą Barbary Hijewskiej oraz 
poczty sztandarowe ząbkowskich szkół.

Iwona Potęga
fot. Bogdan Śladowski
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Policzyliśmy, że dla czteroosobowej 
rodziny korzystającej z komunikacji 
miejskiej (z dwójką dzieci, którym 
przysługują bilety ulgowe) wprowa-
dzenie pierwszej strefy to miesięczne 
oszczędności na poziomie 258 zł.– 
mówi Jacek Orych.

Wprowadzenie I strefy biletowej 

wiąże się z większymi wydatkami 
budżetu Marek. Roczne płatności dla 
ZTM wzrosną z 3,5 do 4,5 mln zł.

- Możemy sobie na to pozwolić, bo 
w ostatnich miesiącach dynamicznie 
rośnie liczba osób zameldowanych. W 
tym roku zameldowało się więcej osób 
niż w całym 2015. A to oznacza wyższe 

Dokończenie tekstu 
ze str. 1

Na wskazanej przez miasto Kobyłka 
działce, wielkości 0,6 ha, może powstać 
około 50 mieszkań na wynajem. Poro-
zumienie jest wstępem do przeprowa-
dzenia szczegółowych analiz, niezbęd-
nych w przypadku każdego procesu 
inwestycyjnego. Uzyskanie pozytywnej 
oceny ekonomicznej i prawnej inwe-
stycji na wskazanej działce pozwoli na 
określenie programu funkcjonalnego 
zabudowy oraz ewentualne zawarcie 
ostatecznej umowy inwestycyjnej.

– Samorząd Miasta Kobyłka z na-
dzieją podejmuje działania zmierza-
jące do realizacji zadania budownic-
twa mieszkaniowego, dostępnego dla 
najbardziej potrzebujących oraz nieco 
mniej sytuowanych rodzin naszego 
miasta – powiedział Robert Roguski, 
burmistrz Kobyłki. – Mechanizm jest 
prosty: miasto dysponuje gruntami, ale 
ma ograniczony budżet, a partner BGK 
Nieruchomości dysponuje kapitałem 
oraz doświadczeniem w tym zakresie. 
Oczywiście do uzgodnienia pozostają 
kwestie zasad współpracy, stosownych 
umów regulowanych przepisami czy 
zakres zobowiązań każdej ze stron – 
także korzyści. Niezwykle istotnym 
argumentem do naszego wspólnego 
działania jest zielone światło ze strony 
Rządu RP oraz Ministerstwa Rozwoju. 
Choć nie ma jeszcze szczegółowych 
ustaleń, to wierzę w ten projekt 

Inwestycje w ramach programu 
Mieszkanie plus realizowane będą na 
zasadach rynkowych, bez angażowania 
pieniędzy podatników. Mieszkania, ja-
kie powstaną we wskazanych przez po-
szczególne gminy lokalizacjach, będą 
się charakteryzować umiarkowanymi 
czynszami, dostępnymi także dla sła-
biej uposażonych rodzin. To pozwoli 
im m.in. ograniczyć konieczność za-
dłużania się oraz wzmocni ich mobil-
ności i elastyczność na rynku pracy. 
W sposób szczególny program ma za 
zadanie poprawić sytuację młodych 
polskich rodzin, dla których uzyska-
nie mieszkania o odpowiednim stan-
dardzie będzie stanowiło podstawę do 
podjęcia decyzji o posiadaniu większej 
liczby dzieci.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, 05.10.2016 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, podpisało Umowę o dofi nansowanie projektu pt. „Modernizacja i remont istniejącej Infrastruktury oraz budowa urzą-
dzeń kanalizacji sanitarnej w Gminie Wołomin” przy udziale środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II „Ochrono środowiska, w 
tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.Więcej informacji o Programie Operacyjnym 
pod adresem www.pois.gov.pl.

FINANSOWANIE PROJEKTU
Przewidziano współfi nansowanie Projektu z Funduszu Spójności. Całkowita wartość projektu 7 926 567,48 PLN. Kwotę kosztów kwalifi ko-

wanych, ustalono na 5 509 371,74 PLN. Poziom dofi nansowania z Funduszu Spójności 3 512 224,48 PLN.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ma na celu likwidację zbiorników bezodpływowych poprzez budowę sieci ka-

nalizacji sanitarnej oraz minimalizację niekontrolowanego przedostawania się wód opadowych z powierzchni dróg asfaltowych do gruntu i 
zanieczyszczenia gleby poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Remont istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
W zakresie renowacji istniejących kanałów sanitarnych z kamionki oraz studni kanalizacyjnych ma na celu ograniczenie infi ltracji wód 

gruntowych do kanalizacji sanitarnej i eksfi ltrację ścieków do gruntu. Ograniczenie wód gruntowych pozwoli odciążyć oczyszczalnie ścieków. 
Uszczelnienie kanału wyeliminuje zjawisko zapadania się nawierzchni jezdni.

Przepompownia Gryczana – budowa awaryjno - przewałowej przepompownia ścieków oraz Przebudowa 
- adaptacja zbiornika BIOMIX.
Celem modernizacji przepompowni ścieków „Gryczana”  jest poprawienie bezpieczeństwa pracy obiektu, zwiększenie wydajności obiektu 

oraz możliwość regulacji przepływu ścieków na ciąg biologicznego oczyszczania i zbiorniki retencyjne. W chwili obecnej wydajność głównej 
przepompowni jest wystraczająca z dużą rezerwą w okresie suchym i normalnych opadów. Doświadczenia eksploatacyjne wykazały, ze pod-
czas ekstremalnych opadów nawalnych wydajność wszystkich pomp jest zbyt mała. Jednocześnie w takim okresie pogodowym wystąpienie  
jakiejkolwiek krótkotrwałej awarii jednej z pomp pociąga za sobą duże zagrożenie dla środowiska. Wynika to z faktu, że układ kanalizacji 
sanitarnej w aglomeracji Wołomin-Kobyłka nie posiada i nie może posiadać przelewu burzowego.  Brak odbioru odpływu z kanalizacji powo-
duje niekontrolowane przedostawanie się nieoczyszczonych ścieków do środowiska m.in. przez zalewanie piwnic i  wylewanie się ścieków na 
ulicach.  W tej sytuacji może nastąpić także uszkodzenie instalacji elektrycznej pompowni powodujące awarię trudną do usunięcia w krótkim 
okresie czasu. W związku z powyższym zaprojektowano  dodatkowy, niezależny układ pompowy z własnym zasilaniem stanowiący gwarancję 
przerzutu wszystkich ścieków do oczyszczalni. Daje to blisko 100% gwarancję nie przedostawania się ścieków nieoczyszczonych do środowi-
ska.

Należy zaznaczyć, że zwiększenie przepustowości hydraulicznej pompowni powoduje konieczność przyjęcia zwiększonego napływu przy 
ograniczonej przepustowości ciągu mechanicznego  i biologicznego oczyszczania. W związku z powyższym istnieje konieczność skierowa-
nia części dopływu  do zbiorników retencyjnych. Zaprojektowany system rozdziału ścieków na terenie przepompowni „Gryczana” pozwala 
skierować nadmiar ścieków do pojemności retencyjnej. Aktualnie oczyszczalnia KRYM posiada staw retencyjny o pojemności ok.3000 m3. 
Projekt przewiduje zwiększenie pojemności retencyjnej o ok.8000 m3  poprzez adaptację istniejącej i obecnie nie wykorzystanej starej kubatury 
oczyszczalni – reaktora BIOMIX. Jednocześnie przewidziano mechaniczne podczyszczanie ścieków, co nie było realizowane ze względu na 
brak możliwości technicznych.

Należy pokreślić, że przedstawione inwestycje nie tylko wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo ekologiczne podczas ekstremalnych zjawisk 
powodowych, ale także pozwolą na prowadzenie prac remontowych na ciągu biologicznym bez istotnego pogorszenia efektu oczyszczania. 
Będzie to możliwe przy wykorzystaniu powstałej pojemności retencyjnej.

Od 24 października ZUS w Wołominie będzie obsługiwał swoich klientów w 
budynku przy ul. Mieszka I 9.

Zmiana wiąże się z rozpoczętym nie-
dawno generalnym remontem Inspekto-
ratu ZUS w Wołominie przy ul. Reja 20. 
Sala Obsługi Klientów wróci do lokaliza-
cji przy ul. Reja po oddaniu nowego bu-
dynku do użytkowania, co zaplanowane 
jest na listopad 2018 roku.

Obecny stan techniczny obiektu, po 
blisko 20 latach użytkowania, nie pozwa-
la zapewnić komfortu naszym klientom 
przy załatwianiu ich spraw. Dlatego - w 
trosce o jakość obsługi klientów oraz 

warunki pracy naszych pracowników 
- podjęliśmy decyzję o gruntownym re-
moncie.

Inspektorat ZUS w Wołominie obej-
muje swoim zasięgiem mieszkańców i 
przedsiębiorców miast: Kobyłka, Marki, 
Ząbki, Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, 
Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, 
Strachówka, Tłuszcz i Wołomin.

Rozpoczęte prace modernizacyjne 
mogą wiązać się z utrudnieniami, za któ-
re serdecznie Państwa przepraszamy.

Tania reklama  tel. 694-759-987

wpływy z PIT, które trafi ą do miejskiej 
kasy – informuje Jacek Orych.

W związku ze zmianą stref bileto-
wych modyfi kacjom ulegnie numera-
cja autobusów. Linia 718 zostanie zmie-
niona na 140, 732 na 240, a 805 na 340.

- W Markach powstanie rodzina linii 
x40, rozbudowana o linię lokalną L40 
kursującą przez Nadmę w kierunku 
Wołomina. To dobry, logiczny system 
numeracyjny, który - miejmy nadzie-
ję - przez wiele lat będzie się kojarzył 
właśnie z Markami – opisuje na blogu 
Jarosław Osowski.

Nie ulegnie zmianie numeracja linii 
738 jeżdżącej przez Marki do Radzy-
mina. Trasy autobusów nie zmienią 
się, natomiast dobrą wiadomością jest 
zwiększenie częstotliwości kursów 
obecnej linii 805 (a w zasadzie 340 J) w 
godzinach szczytu.

- Dziękujemy naszym partnerom z 
ZTM – rozmowy były konstruktywne 
i, co najważniejsze, doprowadziły do 
zawarcia ostatecznego porozumienia, 
korzystnego dla naszych mieszkańców 
– podkreśla Szczepan Ostasz.
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Rady dietetyka …

19 września ruszyła V edycja Ogólnopolskiej Akcji Walki z Nadwagą w Rodzi-
nie „Uwaga Nadwaga”, której organizatorem są Centra Dietetyczne Naturhouse. 
W ramach edukacyjnej kampanii każdy może skorzystać z bezpłatnych konsul-
tacji z dietetykiem i pomiarów składu ciała. Ambasadorką akcji została aktorka 
Katarzyna Bujakiewicz.

,, Duży problem”
Nadwaga oraz otyłość to niestety 

wciąż rosnący problem naszego spo-
łeczeństwa. Tyjemy w zastraszającym 
tempie! Według statystyk 52% Polaków 
powyżej 18 roku życia ma nadwagę.

- Otyłość to nie tylko defekt kosme-
tyczny – mówi Iwona Michalak, dietetyk 
Naturhouse. – U osób z nadmiernymi 
kilogramami obserwujemy obniżoną 
samoocenę, liczne kompleksy, zwiększa 
się również prawdopodobieństwo wystą-
pienia chorób układu krążenia, cukrzy-
cy, problemów z układem oddechowym, 
nowotworów czy zwyrodnień kręgosłu-
pa – wymienia.

Poczęstuj się zdrową dietą
Dietetycy biją na alarm – jedyną 

skuteczną metodą walki ze zbyt wy-
soką masą ciała jest wprowadzenie 
właściwych nawyków żywienio-
wych. Ich zdanie popiera Katarzy-
na Bujakiewicz –znana ze zdrowego 
i aktywnego trybu życia. „Najważniej-
sze, by właściwie jeść, więcej się ruszać, a 
wtedy zdrowie mamy zagwarantowane.” 
– podpowiada Ambasadorka kampanii 

Uwaga Nadwaga. Aktorka pierwszy raz 
wykazała wsparcie dla akcji w 2013 roku. 
W tegorocznej edycji ponownie przyłą-
czyła się do promowania idei wprowa-
dzenia zdrowych nawyków żywienio-
wych.

Zapytaj dietetyka jak nadwaga znika
W ramach akcji Uwaga Nadwaga 

w dniach 19 września – 30 listopada 
we wszystkich Centrach Naturhouse w 
Polsce (ponad 340 placówek!) można 
skorzystać z bezpłatnych konsultacji 
z dietetykiem. Podczas spotkania spe-
cjalista ds. żywienia wykona pomiary 
antropometryczne, badanie składu ciała 
oraz przeprowadzi wywiad dotyczący 
aktualnych nawyków żywieniowych. 
Wszystkie te elementy pomogą odkryć 
źródło problemu oraz zaproponować 
skuteczne rozwiązanie uszyte na miarę 
naszych potrzeb. Uczestnicy otrzymają 
cenne wskazówki żywieniowe oraz ma-
teriały edukacyjne przestrzegające przed 
nadwagą. Porada specjalisty okazuje się 
bowiem kluczem do walki o szczupłą 
sylwetkę i dobre zdrowie.

Przyłącz się do akcji już dziś! Zapytaj 
dietetyka jak nadwaga znika!

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

tel. 604-110-153 Godziny otwarcia: 
Pon, Wt: 12:00-20:00, 

Śr: 10:00-18:00, Czw, Pt: 8:00-16:00

Jeśli jesteś mieszkańcem Ząbek 
lub Marek i obawiasz się o losy 

swojej rodziny:
• przechodzisz kryzys małżeński/ro-

dzinny
• Twoja rodzina zagrożona jest inge-

rencją władz
• sytuacja w rodzinie budzi Twój nie-

pokój:
• jest duży konfl ikt
• trudno Ci zadbać o dzieci, tak jak 

byś chciał
• potrzebujesz rozmowy i wsparcia

Zapraszamy na bezpłatne:
• konsultacje wychowawcze
• psychoterapię lub wsparcie psycho-

logiczne
• terapię małżeńską lub rodzinną
• mediacje
• warsztaty umiejętności wychowaw-

czych
Zapisy wyłącznie telefonicznie

 pod numerem telefonu: 606 656 947                                                                                                                        
www.stowarzyszeniepro.pl       

www.facebook.com/StowarzyszeniePRO/

Projekt współfi nansowany przez  
Mazowieckie Centrum Polityki Spo-
łecznej, Miasto Ząbki, Miasto Marki.
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Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 791 
345 388

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

PRACA

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

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222

Ogrodzenia betonowe Metalowe, 
panelowe Sprzedaż, montaż 

Tanio, szybko i solidnie
Tel. 600-551-008, 502-381-948

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

tel. 604-211-417

Dąbrówka

W miniony weekend, piłkarska reprezentacja samorządowców z gminy Dą-
brówka wzięła udział w VIII Mistrzostwach Polski Samorządów w Piłce Nożnej. 
Tegoroczna edycja turnieju odbywała się w Zakopanem. 

Gmina Dąbrówka debiutowała w 
tych rozgrywkach i od razu zajęła fanta-
styczne III miejsce. W pierwszym dniu 
turniejowych rozgrywek odbyły się me-
cze grupowe. Nasza drużyna przeszła 
do dalszej fazy rozgrywek zaliczając po 
jednym meczu przegranym i wygranym, 
oraz odnotowała jeden remis, zajmując 
3 miejsce w grupie. W drugiej rundzie, 
drużyna gminy Dąbrówka trafi ła na ry-
wali z Lubina i pewnie wygrała 4:1. W 
kolejnym meczu spotkała się z zawod-
nikami gminy Stężyca, bezbramkowo 
remisując. Dało to awans do ¼ fi nału 
mistrzostw. W ćwierćfi nale nasi zawod-
nicy pokonali wicemistrza Mazovia Cup 
2016 (na tym turnieju puchar za zajęcie I 
miejsca powędrował do Dąbrówki) zna-
nego nam rywala - gminę Nadarzyn. Po 
kapitalnym meczu Dąbrówka wygrała 
pewnie 3:0! 

W ½ fi nału Dąbrówka trafi ła na mia-
sto Nowy Sącz. Po bardzo emocjonują-
cym i trudnym meczu nasza drużyna 
przegrała 1:2 tracąc remis w ostatnich 
minutach meczu. Tym samym drużyna z 
gminy Dąbrówka zajęła 3 miejsce na Mi-
strzostwach Polski Zakopane’2016! Naj-

Kadra Gminy Dąbrówka na MP 2016:
• 1. Patryk Stankowski
• 3. Piotr Lis
• 5. Henryk Bielecki
• 7. Tomasz Pielak
• 9. Piotr Bielecki
• 10. Dominik Zadrożny
• 11. Łukasz Bestry (GK)
• 13. Radosław Kokosza
• 17. Radosław Korzeniewski – 

wójt gminy
• 18. Mateusz Malinowski
• 77. Łukasz Malinowski
• 87. Mateusz Grochowski
• 99. Artur Kostrzewa

lepszym strzelcem wśród zawodników z 
Dąbrówki był – Piotr Bielecki (zdobywca 
5 goli). Najlepszym bramkarzem Mi-
strzostw Polski 2016 został wybrany za-
wodnik gminy Dąbrówka – Łukasz Be-
stry! Mistrzem Polski Samorządowców 
w Piłce Nożnej Zakopane 2016 zostało 
Miasto Sierpc. 

Gratulujemy wspaniałej rywalizacji i 
świetnego wyniku sportowego!

Duża fi rma odzieżowa za-
trudni krawcowe z doświad-
czeniem do szycia odzieży 

w różnych rozmiarach i 
odszywania wzorów, praca 

w Kobyłce. Tel: 724-750-628

Polski węgiel, orzech, groszek, 
kruszywo L. Czumaj

tel. 601-424-209  

Poszukujemy kobiet i mężczyzn 
na stanowisko pracownik/-ca 
porządkowy/-a oraz brygadzisty. 
Praca zmianowa. Sprzątanie w 
Galerii Handlowej w Wołominie. 
Mile widziane doświadczenie 
zawodowe. Jako Zakład Pracy 
Chronionej chętnie zatrudnimy 
osoby z orzeczeniem o niepełno-
sprawności. Kontakt: 510 012 974

Ogłoszenia
tel. 694-759-987
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W fi nale ogólnopolskim rozgrywanym w dn. 24-25 września na dwóch orlikach w Rzeszowie oraz podrzeszowskich Łą-
kach, ząbkowska drużyna Albatros wywalczyła pierwsze miejsce w Finale Ligi Mistrzów Orlik Polska 2016!

W turnieju wzięło udział 20 najlep-
szych drużyn w Polsce (16 mistrzów 
wojewódzkich obrońca tytułu oraz trzy 
drużyny gospodarzy). Po wygraniu eli-
minacji województwa mazowieckiego 
rozgrywanego w Grodzisku Mazowiec-
kim wywalczyliśmy prawo reprezen-
towania miasta oraz województwa na 
ogólnopolskich fi nałach rozgrywanych 
na Podkarpaciu.

Punktualnie o godzinie 8:00, 24 wrze-
śnia 2016 na orliku w Łące odbyła się ce-
remonia otwarcia fi nału. Nasza drużyna 
została wylosowana do grupy  A. W roz-
grywkach grupowych zajęliśmy drugie 
miejsce zapewniając tym samym awans 
do niedzielnych play-off -ów. W niedziel-
nych ćwierćfi nałach przyszło nam się 
zmierzyć z drużyna z województwa ma-
łopolskiego „Los Asfaltos”. Mecz zakoń-
czył się pewnym zwycięstwem ząbkow-
skiej drużyny 6-2. W półfi nale czekała na 
nas już drużyna FC Andrychów.  Solidna 
gra w obronie oraz skuteczna gra w ofen-
sywie pozwoliła nam odnieść kolejne 
zwycięstwo 6-2. W tym momencie było 
już pewne, że co najmniej powtórzymy 
sukces z 2015 r. (drużyna Albatrosa wy-
walczyła wicemistrzostwo Orlik Polska 
rozgrywanego w Łącku).

Upragniony fi nał nie zaczął się po na-

szej myśli, bo po 5 minutach przegrywa-
liśmy 0-2. Jednak potrafi liśmy podnieść 
się z kolan i doprowadzić do remisu, a 
potem konsekwentnie punktować prze-
ciwnika z Białegostoku. Po koncercie gry 
w drugiej połowie w końcowym rozra-
chunku okazaliśmy się lepsi 6-2 . MAMY 
MISTRZA POLSKI!!!!!

Wygrywając fi nał zapewniliśmy sobie 
przepustkę na przyszłoroczne fi nały, na 
których będziemy bronić tytułu.

Jako kapitan chciałbym serdecznie po-
dziękować chłopakom z drużyny, którzy 
mimo obowiązków w domu, w pracy 
oraz dużej odległości poświęcili czas, a 
niekiedy zdrowie i tak licznie zameldo-
wali się w Rzeszowie, co pozwoliło nam 
osiągnąć ten sukces. Każdy dołożył ce-
giełkę do tego Mistrza!!!

Dziękuję również naszym władzom 
samorządowych Panu Burmistrzowi Ro-
bertowi Perkowskiemu jego zastępcy Ar-
turowi Murawskiemu oraz Dyrektorowi 
MOSIR Ząbki Jackowi Romańczukowi 
za wsparcie organizacyjne i fi nansowe.

Wszystkie wyniki i relacje z turnie-
ju można obejrzeć na stronie projektu 
www.orlikpolska.pl  natomiast retrans-
misję  z wywiadami na stronie TVP Rze-
szów.

Kamil Dąbrowski

Dolny rząd od lewej: Tomasz Postek, Grzegorz Kąca, Artur Jędrzejewski, Tomasz Lasecki, 
Maciej Lament. Górny rząd od lewej: Ivan Davydenko-najlepszy zawodnik turnieju, Dariusz 
Kosiorek, Kamil Dąbrowski-kapitan, najlepszy bramkarz turnieju, Adam Gmitrzuk, Michał Odzimek, 
Paweł Wernio.

Poniżej zwycięski skład drużyny Albatrosa Ząbki

W dniach 8 – 9 października 2016 r. w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski 
seniorów juniorów do 18 i 23 lat w trójboju siłowym klasycznym. W pierwszym 
dniu Mistrzostw startował debiutujący w tego typu zawodach zawodnik MKS Wi-
cher Kobyłka Jakub Jędrzejewski. Ten piętnastoletni zawodnik Wichru ustanowił 
w wyciskaniu leżąc rekord Polski Juniorów do 16 lat. W trzecim boju martwym 
ciągu już w pierwszym podejściu wynikiem 120 kg poprawił rekord Polski junio-
rów do 16 lat w trójboju. W dwóch kolejnych podejściach w tym boju ponownie 
poprawiał rekordy na 325 kg i 330 kg. Należy nadmienić, że dotychczasowy rekord 
w trójboju wynosił 311 kg, a więc Kuba poprawiał rekordy aż 4 razy. 

W drugim dniu zawodów, w niedzielę, 
startowało trzech naszych zawodników. 
Patryk Zaniewski w kategorii do 93kg, do 
105kg  debiutujący Damian Żochowski i 
Dawid Zaniewski w juniorach do 23 lat. 
Znakomicie startował Patryk Zaniewski, 
który w każdym boju poprawiał rekordy 
Polski juniorów do 18 lat. W pierwszym 
boju w przysiadach rozpoczął 230 kg, na-
stępnie zaliczył 240 kg i próba na 250 kg 
była nieudana w tej konkurencji poprawił 
należący do niego rekord Polski o 12,5kg. 
W drugim boju w wyciskaniu Patryk 
rozpoczął od 155 kg a następnie zaliczył 
162,5kg i poprawił rekord Polski o 10kg. 
Trzecie podejście na ciężarze 165kg nie zo-
stało zaliczone. W martwym ciągu zaliczył 
kolejno 245kg, 252,5kg i 260,5 kg trzecie 
podejście to aktualny rekord Polski w tym 
boju. Patryk Zaniewski poprawił rekord w 

trójboju aż o 50,5kg. 
Debiutujący Damian Żochowski star-

tował w kategorii do 105 kg. Zaliczył 7 
podejść i w trójboju uzyskał 532,5kg. Da-
mian mimo zajęcia 4 miejsca spisał się 
rewelacyjnie poprawiając wszystkie swoje 
rekordy życiowe. Warto zaznaczyć, że ten 
zawodnik trenuje trójbój dopiero od 3 
miesięcy.

Zawody w Warszawie po raz pierwszy 
rozgrywano jednocześnie na dwóch sta-
nowiskach. Kategoria wagowa do 93 i 105 
kg rozgrywana była w tym samym mo-
mencie. Startujący na drugim stanowisku 
Dawid Zaniewski w kategorii do 23 lat w 
trójboju osiągnął 700 kg. 

W punktacji OPEN juniorów do 18 lat 
Patryk Zaniewski zajął 1 miejsce i uzyskał 
420,30 pkt. W klasyfi kacji drużynowej do 
lat 18 MKS Wicher zajął 3 miejsce. 

Już za 2 tygodnie 10 zawodników Wichru startować będzie w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Wyciskaniu Klasycznym w Knurowie.   Stanisław Bielewicz

Poniżej w tabeli przedstawiono szczegółowe wyniki naszych zawodników:

Imię Nazwisko Kategoria 
wagowa Przysiad Wyciskanie Martwy 

ciąg Trójbój Miejsce

JUNIORZY DO 18 LAT
Jakub Jędrzejewski 53kg 95kg 100kg 135kg 330kg 1
Patryk Zaniewski 93kg 240kg 162,5kg 260,5kg 633kg 1

Damian Żochowski 105kg 175kg 137,5kg 220kg 532,5kg 4
JUNIORZY DO 23 LAT

Dawid Zaniewski 105kg 247,5kg 172,5kg 280kg 700kg 2


