
Te podpisy były zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań do inwestycji, 
która ma ogromne znaczenie dla południowo-zachodnich Marek. W poniedziałek 
burmistrz Jacek Orych oraz Wojciech Kucharczyk i Jakub Wójcicki, przedstawiciele 
zwycięskiej w przetargu fi rmy Planeta, zawarli umowę na rozbudowę ulic Zygmun-
towskiej i Zagłoby, które łączą ulicę Kościuszki z Aleją Marszałka Piłsudskiego. Prace 
zostaną zrealizowane za 9,3 mln zł, co świadczy o ogromnej (jak  na mareckie warun-
ki) skali tego przedsięwzięcia.
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 1 kwietnia 2017 roku Gmina Tłuszcz przeżywała swoje 100 urodziny! I właśnie z tej okazji w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej na którą przybyło wielu gości. Uroczy-
stość rozpoczął przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztof Gajcy.

 Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
zostało odczytane obwieszczenie o osa-
dzie Tłuszcz z „Gazety Urzędowej Powia-
tu Mińskiego Mazowieckiego” z 1917r. 
Rada Miejska kadencji 2014-2018 za 
pomocą symbolicznego gestu- aklama-
cji-oddała cześć i szacunek pokoleniom 
samorządowców, którzy przez ostatnie 
sto lat budowali i rozwijali gminę.
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31 marca 2017 roku odbył się II Kongres Forum Gospodarczego Powiatu Wołomińskiego. Wydarzenie zorganizowane przez 
Kazimierza Rakowskiego, starostę wołomińskiego oraz Tadeusza Redyka, przewodniczącego FGPW zgromadziło przedsiębior-
ców i samorządowców z terenu powiatu. 

Obrady w sali widowiskowej Miej-
skiego Gimnazjum w Zielonce rozpo-
częło wystąpienie starosty Rakowskiego, 
który przywitał zgromadzonych gości. 
W szczególny sposób podziękował za 
przybycie delegacji z Bośni i Hercego-
winy: ministrowi Petarowi Dokićowi, 
prezydentowi Izby Handlowej z Banja 
Luki Goranowi Racićowi oraz dyrekto-
rowi fi rmy Komsos Dusanowi Vjesticy. 
Następnie przewodniczący Tadeusz Re-
dyk krótko podsumował pracę Forum w 
minionych 12 miesiącach. Przypomniał 
też o potrzebie współpracy pomiędzy 
samorządem i przedsiębiorcami, a tak-
że wskazał na konieczność budowania 
pozytywnego wizerunku powiatu woło-
mińskiego.

Pierwszy panel rozpoczęła Elżbieta 
Szymanik, zastępca dyrektora Mazo-

wieckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych ds. EFS, która omówiła 
europejskie fundusze dla przedsiębior-
ców na rozwój istniejącej działalności. 
Rolę rzemiosła jak partnera społecznego 
w procesie legislacji przedstawił Edward 
Tomasz Połaski, prezes Mazowieckiej 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. 
Uczestnicy Kongresu mogli również 
wysłuchać wystąpienia Janusza Piecho-
cińskiego, byłego wicepremiera, obecnie 
prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej 
Polska-Azja, który omówił nowe wy-
zwania handlowe stojące przed Polską. 
Ta część wydarzenia została zakończona 
przemówieniem Petara Dokića, ministra 
Przemysłu, Energetyki i Górnictwa Re-
publiki Serbskiej w Bośni i Hercegowi-
nie. Minister przedstawił perspektywy 
współpracy gospodarczej pomiędzy Pol-
ską a Bośnią i Hercegowiną.

Marki

Miasto, jego spółka, powiat i wojewoda walnie przyczynili się do rozpoczęcia 
przebudowy ulic: Zygmuntowskiej i Zagłoby.

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

Dokończenie str. 6

„Dobry wieczór Rosjo”, pod takim tytułem odbyło się szóste już spotkanie ząb-
kowskich przedsiębiorców, na którym wręczono statuetki „Ząbkowska Firma 
Roku 2016” oraz pamiątkowe grawertony dla fi rm, które przystąpiły do ząbkow-
skiej akcji promocyjnej „Zniżka za dowód” w 2016 roku. Spotkanie odbyło się 30 
marca br., w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach.

Tego rodzaju spotkania odbywają się w Ząbkach raz w roku, a ich ideą jest wzajemne po-
znanie się ząbkowskich przedsiębiorców, wymiana kontaktów i nawiązywanie współpracy, 
w celu promocji lokalnych produktów i usług. Spotkania są zwykle utrzymane w konwencji 
kultury danego kraju. We wcześniejszych latach były to: Chorwacja, Norwegia, Chiny i Taj-
wan. Tym razem tematem spotkania była Rosja i taki również był klimat spotkania.

W spotkaniu wzięli udział rosyjscy goście: zastępca przedstawiciela handlowego Rosji 
w Polsce Aleksander Jerszow, zastępca dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w 

Warszawie Andrej Potiomkin oraz głów-
ny specjalista z tego ośrodka Irina Proko-
powa. Gościem specjalnym był dr nauk 
ekonomicznych WSWMiR im. Zygmunta 
Glogera Jan Bil. Wśród zaproszonych gości 
byli także przewodniczący rady nadzorczej 
fi rmy Agrotechnika S.A. Praska Giełda 
Spożywcza Zenon Daniłowski, przewod-
niczący Rady Miasta Ząbki Wojciech Gut 
oraz ząbkowscy radni i przedsiębiorcy, 
dyrektorzy jednostek miasta Ząbki a także 
prezes PWiK Janusz Czarnogórski, prezes 
MCS Mariusz Ryciak, prezes Lokalnego 
Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa 
Polska” Iwona Potęga, prezes Stowarzysze-
nia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno 
-Wychowawczych Miasta Ząbki Paweł Po-
boży, przewodniczący społecznej komisji 
mieszkaniowej Waldemar Brzeszkiewicz 
oraz komendant Straży Miejskiej w Ząb-
kach Zbigniew Forysiak. Gości witali go-
spodarze: burmistrz miasta Ząbki Robert 
Perkowski oraz zastępca burmistrza Ząbek 
Artur Murawski.

Spotkanie poprowadzili Dominika i Ma-
rek Wysoccy (on aktor i reżyser, ona – jego 
córka i dobrze zapowiadająca się następczy-
ni). 

Dokończenie str. 6
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OGŁOSZENIE
W kwietniu bieżącego roku mija 16 rocznica śmierci siostry zakonnej dominikanki, 

urodzonej w Miąsem, w rodzinie Morka, zmarłej na Ukrainie, gdzie znajduje się Jej grób.
Na okoliczność rocznicy odprawiona będzie Msza Święta 

w Kościele Rzymsko-Katolickim w Miąsem, 
w dniu 30 kwietnia bieżącego roku.

Msza Św. odprawiona będzie o godz. 11.00, 
na którą zapraszam Rodzinę i Parafi an.

Kwiecień 2017               Zofi a Zielińska zd. Morka

ZAPROSZENIE PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY
Starostwo Powiatowe w Wołominie i Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Wołominie zapraszają 

Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego 
w dniu 25 kwietnia 2017 (wtorek)

na BEZPŁATNE BADANIE  GĘSTOŚCI KOŚCI
dla kobiet po 40 rż. i mężczyzn po 60 rż.

Badania wykonywane będą na terenie Szpitala Powiatowego 
w Wołominie w godzinach 9.00 - 17.00

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: (22) 763 31 19 w godz. 9.00- 14.00
Liczba miejsc ograniczona
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3SAMORZĄD

Ta inwestycja jest szczególna jeszcze z 
kilku innych powodów:

- na realizację prac w obu ulicach 
otrzymaliśmy aż 3 mln zł z rządowego z 
„Programu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 2016 
– 2019”, popularnie określanego mianem 
„schetynówek”.  Marki znalazły się na 
wysokiej, 21 pozycji wśród 87 aplikują-
cych o wsparcie samorządów.

- do sfi nansowania prac przy Zyg-
muntowskiej i Zagłoby dołożył się po-
wiat wołomiński. Z jego budżetu popły-
ną aż 2 mln zł.

- w tym przetargu połączyły siły mia-
sto i Wodociąg Marecki. Dzięki temu 
podziemne prace zostaną wykonane za 
jednym zamachem, przez jednego wy-
konawcę.

Dla mieszkańców tego rejonu naj-
ważniejsze jest jednak to, że powstanie 
1,6-kilometrowa droga z prawdziwego 
zdarzenia. Oprócz równej nawierzch-
ni zostanie zbudowana sieć kanalizacji 
deszczowej. W przyszłości będzie można 
dołączać do niej kolejne inwestycje. Dla 
pieszych i rowerzystów zostanie wybu-
dowany chodnik oraz droga rowerowa. 
Ponadto Wodociąg Marecki zleci uło-
żenie odcinków kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Zagłoby, Kozackiej i Tatarskiej.

Zakończenie prac przewidziano na 
październik tego roku. Wykonawcy, z 
uwagi na napięte terminy, zadeklarowali 
jak najszybsze ich rozpoczęcie - zaraz po 
uzgodnieniu czasowej organizacji ruchu.

TM

Wraz z nadejściem cieplejszych i słonecznych dni Miasto Kobyłka pięknieje. Świadczą o tym świeżo nasadzone kwiaty 
zarówno na Placu 15-go Sierpnia, jak i pod Miejskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miasta. Obsadzeniem bratkami Kobył-
ki zajęli się uczniowie II i III klasy Technikum Krajobrazu z Zespołu Szkół Techniczno Zawodowego z Radzymina, dzięki 
czemu spacery w wiosenne dni teraz będą zarówno ucztą dla ducha, jak i dla oka. 

- Wraz z nadejściem wiosny nasze miasto z dnia na dzień stawało się coraz ład-
niejsze i bardziej kolorowe, na czym z pewnością skorzystają wszyscy mieszkańcy po 
szarych, zimowych dniach. Spacerując po mieście już teraz można dostrzec pierwsze 
prace ogrodowe przy wielu gospodarstwach domowych. Apelujemy o szacunek do 
naszego wspólnego mienia i troskę, z jaką podchodzimy do własnego ogrodu. Jest to 
nasze wspólne dobro i chcemy, aby każdy mógł z niego czerpać same przyjemności 
-  mówi burmistrz Robert Roguski.  

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować uczniom Technikum Krajobrazu 
z Zespołu Szkół Techniczno Zawodowego z Radzymina wraz z nauczycielami koor-
dynującymi projekt. Współpracę, w ramach której raz w roku uczniowie zajmują się 
obsadzeniem roślinami rabatowymi kwietników, waz, donic i rabat na terenie Miasta 
Kobyłka, rozpoczęliśmy już w 2012 roku i niesie ona za sobą obopólne korzyści – 
uczniowie mogą odbyć praktyki, a nasze otoczenie, dzięki ich sumiennemu podejściu 
z nutą fantazji, staje się coraz piękniejsze.
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Gmina Wołomin dołączyła 5 kwietnia do wieloletniego programu upowszech-
niania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. 

W czasie ostatnich kilku miesięcy, w 
trakcie pilotażu, odnotowano znaczący 
wzrost udziału płatności bezgotówko-
wych przy rozliczeniach w kasie urzędu. 
Ponadto w kasie urzędu można również 
realizować płatności w systemie BLIK – 
za pomocą smartfona. – Cieszymy się z 
kontynuacji programu wdrażania płat-
ności bezgotówkowych w administracji 
publicznej. Mieszkańcy chcą i mogą za-
łatwiać swoje sprawy szybciej i efektyw-
niej – mówi burmistrz Elżbieta Radwan. 

W ramach programu przez następne 
3 lata nie będą pobierane opłaty za ko-
rzystanie z terminali płatniczych. Udział 
w programie jest naturalną kontynuacją 
projektu pilotażowego, w którym obok 
Wołomina wzięło udział 120 miast. Pro-
gram upowszechniania płatności bezgo-
tówkowych w jednostkach administracji 
publicznej jest realizowany przez Mi-
nisterstwo Rozwoju oraz Krajową Izbę 
Rozliczeniową.

Poświętne

Dnia 2 kwietnia 2005 r. do domu Ojca 
odszedł nasz wielki Rodak – Święty Jan 
Paweł II. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wólce Dąbrowickiej, której patronem 
jest Św. Jan Paweł II mimo iż minęło 12 
lat nie zapomnieli o tym ważnym wyda-
rzeniu i wraz z Dyrekcją szkoły – Panią 
Nellą Kurek, Proboszczem Parafi i w 
Poświętnem – Ks. Robertem Kalisiak 
oraz przedstawicielami władz samo-
rządowych: Wójtem Gminy Poświętne 
– Panem Janem Cymerman i Zastępcą 
Wójta Gminy Poświętne – Panem Le-
chem Sędek złożyli wiązankę kwiatów 
i zapalili znicz pod pomnikiem Papieża 
Polaka przy kościele parafi alnym w Po-
świętnem. 
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06 kwietnia 2017r.w Dobrem odby-
ła się uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego pod budowę pierwszego 
odcinka gazociągu Dobre –Łochów. 

Inwestycja prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska sp. z o.obędzie 
przebiegać przez teren 4 gmin: Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów oraz 3 powiatów: 
mińskiego, wołomińskiego oraz węgrowskiego. Docelowo z błękitnego paliwa będzie 
mogło skorzystać kilka tysięcy gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw. 

Stowarzyszenie "Razem możemy więcej" zaprasza wszystkie podmioty gospo-
darcze z Kobyłki i powiatu wołomińskiego do udziału w programie Karta Kobył-
czanina. Warunkiem przystąpienia do programu jest przedstawienie oferty zni-
żek, z których będą mogli korzystać posiadacze karty. 

Korzyści dla Państwa jako partnera karty to m.in.:
• możliwość pozyskania nowych klientów 
• klienci lojalni wobec Państwa usługi, produktów
• promocja fi rmy poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku
• zwiększenie rozpoznawalności oferowanych produktów i usług 
• możliwość posługiwania się znakiem „Tu akceptujemy Kartę Kobyłczanina”.
W ramach promocji naszego programu Państwa oferta będzie reklamowana po-

przez kanały promocyjne takie jak:
• strona www.kartakobylczanina.pl 
• fanpage na Facebooku,
• katalog partnerów Karty Kobyłczanina dołączony do wydawanej karty,
• portal Informacyjna Kobyłka
Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kartakobylczanina.pl i na naszą stronę
www.kartakobylcznina.pl.
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Wykład Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha rozpoczął drugą część Kongresu. Prezydent rozpatrzył 
szansę Polski na ucieczkę z pułapki średniego rozwoju. Następnie Marcin Sosiński, geodeta powiatowy starał się rozjaśnić zawiłości 
ustawy o ustroju rolnym. Burmistrz Tłuszcza, Paweł Bednarczyk, jako przedstawiciel zespołu ds. infrastruktury i rozwoju zgro-
madzonym zaprezentował przedsiębiorcom tereny inwestycyjne zlokalizowane w naszym powiecie. Pakiet postulatów FGPW dla 
usprawnienia przepisów omówił Jerzy Mikulski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu i przedstawiciel zespołu ds. regulacji praw-
nych i odbiurokratyzowania administracji. Drugi panel zakończył Adrian Migoń, prezes zarządu Youth Business Poland, który 
omówił rozwój start-upów, fi rmy i ludzi na podstawie doświadczeń YBP.

Zgromadzeni wysłuchali, już na 
początku spotkania, hymn Federacji 
Rosyjskiej, a także dzięki Dominice i 
Markowi Wysockim, którzy opowie-
dzieli o ciekawostkach Rosji, zostali 
wprowadzeni w atmosferę tego kraju. 
Wieczór umilał, odtwarzając pieśni 
Wysockiego, Rezenbauma i Okudżawy 
„syberyjski bard” Evgen Malinowski – 

prezes fundacji „Open Art”, który co 
roku współtworzy Festiwal im. Wło-
dzimierza Wysockiego. Evgen Mali-
nowski koncertuje po całym świecie. 
W Ząbkach, zaprezentował piosenki ze 
swojego repertuaru.

Tego wieczoru zostały wręczone 
pamiątkowe grawertony z podzięko-
waniami za przystąpienie do promo-

cyjnej akcji miasta „Zniżka za dowód” 
w 2016 roku. Podziękowania wręczyli 
burmistrz Robert Perkowski z zastęp-
cą burmistrza Arturem Murawskim. 
Akcja promocyjna trwa od 2010 roku 
i polega na współpracy z ząbkowski-
mi fi rmami, które udzielają zniżek na 
swoje produkty i usługi, mieszkańcom 
zameldowanym w Ząbkach lub odpro-

wadzającym podatki na rzecz Ząbek.
Podziękowania otrzymały fi rmy: 

Spider Instal - odebrał Piotr Zawadz-
ki, BHP- Sędek – odebrał Jarosław 
Sędek, Via Vita – odebrała Justyna 
Lewandowska, Troian Familiada Sp. 
z o.o. (restauracja Ciekawe Smaki) – 
Sergiej Troian, Hurtownia Elektrycz-
na ELKABEL Szczygielski Sp. j. An-
drzej Szczygielski – Paweł Bartowski, 
Probitas Centrum Obsługi Prawnej 
Sławomir Molsa – Sławomir Molsa, 
Zino Sp. z o.o. - Tadeusz Ciok, Meble 
Black Red White Sp. z o. o. - Agata Ha-
łatkiewicz, Pasmanteria Jola – Jolanta 
Wojda, Lift -Pol Sebastian Piechociń-
ski – odebrał Sebastian Piechociński.

Wyróżnienia „Ząbkowska Firma 
Roku 2016”, dla najdynamiczniej 
rozwijającej się fi rmy otrzymali: fi r-
ma Zino Sp. z o.o. , statuetkę odebrał 
Tadeusz Ciok – dyrektor fi rmy, fi rma 
Fair Play Plus Marek Krzemieniewski 
Sp.j., statuetkę odebrał Marek Krze-
mieniewski – właściciel, fi rma Apro 
Trade sp. z o.o. - statuetkę odebrał 
Tomasz Obracaj - właściciel i prezes 
zarządu, wraz z Agnieszką Brandys 
– członkiem zarządu. Wyróżnienia 
przyznała kapituła w składzie: Zenon 
Daniłowski – przewodniczący Kapitu-
ły, Wanda Skorupa (fi rma Jas Pol Ząbki, 
laureatka zeszłorocznego wyróżnienia 
„Ząbkowska Firma Roku 2015”) oraz 
burmistrz Robert Perkowski. Przewod-
niczący Kapituły Daniłowski powie-
dział, że jest dumny mogąc wręczyć 
wyróżnienia najdynamiczniejszym 
ząbkowskim fi rmom. Nawiązując do 
faktu, że Ząbki słyną z przedsiębior-
czości, zażartował, że w Ząbkach, wła-
ściwie co adres to fi rma. Odnosząc się 
do tematyki wieczoru i kierując swoje 
słowa do zaproszonych gości, wraził 
nadzieję, na unormowanie sytuacji, 
która umożliwi kontakty handlowe, 
pozwalające na handel z Rosją. Bur-
mistrz, z kolei, zaznaczył, że wyróżnie-
nia właśnie tych fi rm nie są przypadko-

we i wynikają z ich faktycznych zasług, 
które można znaleźć w odpowiednich 
rankingach. Przewodniczący Daniłow-
ski oraz burmistrz Perkowski wręczając 
wyróżnienia, serdecznie pogratulowali 
tegorocznym laureatom.

Kolejnym ważnym punktem spotka-
nia była dyskusja o gospodarce, którą 
poprowadził dr nauk ekonomicznych 
Jan Bil. Na pytania doktora odpowiadał 
zastępca przedstawiciela handlowego 
Rosji Alexander Jerszow. W skrócie, z 
dyskusji wynikało, że przedsiębiorcy 
zagraniczni płacą w Rosji takie same 
podatki jak przedsiębiorcy rosyjscy i że 
handel z Rosją stanowi w Polsce 3% ca-
łego handlu. Dowiedzieliśmy się także, 
że odpowiedzią Rosjan na niemożność 
eksportu jabłek z Polski jest zakładanie 
przez nich sadów, które pomagają pro-
wadzić będą polscy sadownicy. Przed-
stawiciel handlowy przytaczał także 
rankingi dot. handlu międzynarodowe-
go, gdzie Polska, zajmowała znacznie 
wyższe pozycje niż Rosja. Sugerował, 
że ma nadzieję na polepszenie polsko-
-rosyjskich kontaktów handlowych.

W podziękowaniu za uczestnictwo 
oraz prowadzenie spotkania, Paulinka 
Murawska z sekcji Miejskiego Ośrodka 
Kultury wręczyła kwiaty od organizato-
rów, uczestnikom dyskusji oraz prowa-
dzącym spotkanie.

Na koniec, zgromadzeni zostali za-
proszeni do obejrzenia wystawy fo-
tografi i pn. „Irkuck 355 – więcej niż 
miasto”, udostępnionej przez Rosyjski 
Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie 
oraz do skosztowania specjałów kuchni 
rosyjskiej, przygotowanych przez re-
staurację z Ząbek „Ciekawe Smaki”.

Patronat medialny nad wydarzeniem 
objęli: Redakcja dwutygodnika „Moja 
Gazeta Regionalna”, „Radio Ząbki” oraz 
gazeta samorządowa „Co słychać?”. 

Iwona Potęga
foto. Bogdan Śladowski
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Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 791 
345 388

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

SPRZEDAM

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

tel. 604-211-417

Polski węgiel, orzech, groszek, 
kruszywo L. Czumaj

tel. 601-424-209  

Tanie spanie od 9 zł za dobę.
Grupy od 6 osób.

Tel.: 22 787 82 03; 600-500-401

Sprzedam wagę zegarową 600 kg 
i stół 2x1,5m tel. 600 – 87-11-85

KULTURA

Dokończenie tekstu ze str. 1

Prelekcje przygotowane przez Bur-
mistrza Tłuszcza Paweła Bednarczyka, 
Roberta Szydlika oraz Marcina Ołdaka 
były niezwykle ciekawe, a także poucza-
jące. Burmistrz Tłuszcza opowiedział o 
współczesności naszej Gminy, ponadto 
pokazał jak wiele zmian udało się dokonać 
na przestrzeni tych lat. Historycy- Robert 
Szydlik przybliżył wszystkim przyby-
łym na uroczystość najdawniejsze dzieje 
Tłuszcza i jego mieszkańców, natomiast 
Marcin Ołdak  przedstawił dzieje samo-
rządu tłuszczańskiego, opowiedział rów-
nież o zasłużonych mieszkańcach okolic. 
Jako ostatnia głos zabrała Zuzanna Siero-
szewska-Rolewicz,prawnuczka Wacława 

Sieroszewskiego- wybitnego pisarza, ho-
norowego Obywatela Gminy Tłuszcz, któ-
ry był autorytetem dla pierwszych poko-
leń tłuszczańskiego samorządu. Wszyscy 
przybyli goście mogli wysłuchać, a także 
zobaczyć na fotografi ach jak na przełomie  
stu lat zmieniała się nasza Gmina.

Po prelekcjach nastąpił czas na uho-
norowanie medalami pamiątkowymi 
imienia Wacława Sieroszewskiego zasłu-
żonych i wieloletnich samorządowców. 
Decyzją kapituły w składzie Burmistrz 
Tłuszcza – Paweł Bednarczyk, Przewod-
niczący Rady Miejskiej – Krzysztof Gajcy, 
Dziekan dekanatu tłuszczańskiego – ks. 
Dariusz Skwarski, Członek rodziny Siero-

szewskich – Zuzanna Sierowszewska-Ro-
lewicz, Dyrektor Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Tłuszczu – Wioleta Kur, 
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tłuszczu 
– Bogumiła Boguszewska, Prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej 
– Marcin Ołdak medale te otrzymali: Jan 
Krzysztof Białek, Tadeusz Pietrzyk, Zyg-
munt Czechowski, Stanisław Dembiński, 
Bogdan Kaszuba, Kazimierz Blusiewicz, 
Sławomir Klocek, Andrzej Prokopowicz, 
pośmiertnie Andrzej Oleksiak, w imieniu 
nieżyjącego ojca, medal odebrał syn Ma-
ciej Oleksiak. Adam Struzik- Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Kazimierz 
Rakowski- Starosta Wołomiński.

Wspaniały koncert zespołu „Śląsk”, który odbył się 2 kwietnia w ramach jubileuszowego V Kobyłkowskiego Festiwalu 
Wielkopostnego w Kościele św. Kazimierza Królewicza był niepowtarzalnym wydarzeniem dla mieszkańców miasta wyko-
nanym na najwyższym poziomie artystycznym. 

Koncert ponad siedemdziesięciooso-
bowej grupy muzyków oraz artystów w 
barwnych, ludowych strojach gwaran-
towała niezapomniane wrażenia. Efektu 
muzycznego dopełniały śląskie stroje 
regionalne artystów, które cieszyły oko 

widzów. Z nieukrywanym zachwytem 
licznie zgromadzona publiczność wysłu-
chała pieśni pasyjnych i wielkanocnych 
zaprezentowanych przez artystów zespo-
łu Śląsk. Oklaskom i słowom uznania nie 
było końca.

Nad występem czuwali zastępca dy-
rektora zespołu – Tomasz Janikowski 
oraz kierownik artystyczny – Tomasz 
Ratajczak. 

Kobyłka

Rodzinna i świąteczna atmosfera to-
warzyszyła spotkaniu wielkanocnemu 
Kobyłkowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, które odbyło się 5 kwietnia w 
Miejskim Ośrodku Kultury. Uśmiech-
nięci studenci dzieląc się jajkiem skła-

dali sobie życzenia na najbliższe święta. 
Przy stołach zasiadło blisko 60 członków 
uniwersytetu - studentów oraz zaprosze-
ni goście. W imieniu Burmistrza oraz 
władz samorządowych miasta Kobyłka 
życzenia złożył Pan Przemysław Cichoc-

ki – doradca Burmistrza, życząc wszyst-
kim zdrowych, wesołych i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy w gronie rodziny i 
najbliższych. 

Spotkanie stało się okazją do integra-
cji,  a także rozmów i ciekawych dyskusji.

Adam Struzik- Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Bożena Żela-
zowska- Przewodnicząca Komisji Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego wręczyli 
honorowe medale Pro Masovia  Burmi-
strzowi Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi, 

Miastu i Gminie Tłuszcz oraz Jackowi Pie-
tranikowi wieloletniemu Komendantowi 
Powiatowemu Straży Pożarnej.

Dodatkowo Marszałek przyznał dyplo-
my uznania radnym Rady Miejskiej: Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej – Krzysz-
tofowi Gajcemu, Wiceprzewodniczącemu 
Rady Miejskiej – Włodzimierzowi Fy-
dryszkowi, Wiceprzewodniczącemu Rady 
Miejskiej – Adamowi Wojtyrze, Radnym 
Rady Miejskiej: Grażynie Krupie, Urszuli 
Pankowskiej, Katarzynie Sadurskiej, Tade-
uszowi Groszkowi, BogdanaowiJusińskie-
mu, Stanisławowi Kielakowi, Adamowi 
Kisielowi, Włodzimierzowi Malinowskie-
mu, Robertowi Pacuszce, Zbigniewowi 
Pożarko, Waldemarowi Sitkowi, Miro-
sławowi Sobczakowi oraz Halinie Kusak, 
Tomaszowi Jusińskiemu, Waldemarowi 
Banaszkowi, Stefanowi Mikiciukowi, 
Tadeuszowi Sasin, Zdzisławowi Nowak, 
Elżbiecie Rudnik, Michałowi Walaśkiewi-
czowi, Tadeuszowi Skoniecznemu.
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18 marca 2017r. w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Dąbrówce odbył się IV Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o 
Puchar Wójta Gminy Dąbrówka. W turnieju wystąpiło podobnie jak w zeszłym roku 5 drużyn. Rozgrywki prowadzone były 
systemem „każdy z każdym”  do dwóch wygranych setów . Podczas całego turnieju zespoły rozegrały łącznie 10 spotkań, 
które przyniosły wiele emocji i wspaniałych akcji. Wszystkie mecze były zacięte, toczone w szybkim tempie i można było 
zauważyć, że każda z zawodniczek pragnie zwycięstwa swojego zespołu. Po ponad czterech godzinach zmagań, pełnych emo-
cjonującej gry  zgodnych z duchem fair play, wyłoniono zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z 
zespołu,  który jako jedyny nie przegrał 
żadnego spotkania –DREAM TEAM. 
Na drugim miejscu zakończył zmagania 
jeden z faworytów do zwycięstwa w tur-
nieju- zespół MARCHEWKA TEAM, a 
trzecie miejsce przypadło dla dziewcząt z 
zespołu LWS TEAM.

Po zakończeniu turnieju nagrody w 
imieniu Radosława Korzeniewskiego – 

Wójta Gminy Dąbrówka – wręczyli na-
uczyciele sędziujący zawody. Pierwsze 
trzy drużyny otrzymały puchary, medale 
oraz nagrody rzeczowe, a pozostałe – sta-
tuetki i upominki.

Wszystkie nagrody zostały ufundowa-
ne przez Urząd Gminy w Dąbrówce.

Turniej miał charakter towarzyski jego 
głównym celem była promocja zdrowego 
stylu życia i aktywności fi zycznej, wśród 

kobiet. Dlatego cieszy nas coraz większa 
frekwencja na tego typu turniejach.

Oto ostateczna klasyfi kacja turnieju: 
1. DREAM TEAM 
2. MARCHEWKA TEAM 
3. LWS TEAM 
4. JAGÓDKI 
5. KSD CHRUSCIELE

Kickboxer Wichru Kobyłka, w piątek, 31 marca podczas gali DSF Kickboxing Challenge 9 stoczył pojedynek z Pawłem 
Gierzyńskim o tytuły zawodowego mistrza Polski w formule K1 i mistrza federacji DSF, w wadze do 81 kg. Walka wieczoru z 
udziałem, Kamila Ruty, była jego 17 wygraną na profesjonalnym ringu.

W wypełnionej kibicami hali KOŁO 
na warszawskiej Woli odbyła się kolejna 
gala, którą zorganizowała fi rma DSF. Kil-
ka z wcześniejszych gal odbyło się m.in. w 
Ząbkach, gdzie fi rma ma swoją siedzibę. 
Tym razem zawodników i zawodniczki 
gościła kolejna po Ursynowie i Bemowie 
dzielnica Warszawy. Oprócz dwóch walk 
o pasy oraz walk rankingowych, odby-
ło się 5 pojedynków w ramach meczu 
Polska – Niemcy, w którym wygrali nasi 
reprezentanci 4:1. Galę transmitował na 
żywo jeden z ogólnopolskich telewizyj-
nych kanałów sportowych. 

Od początku rywalizacja Ruta – Gie-
rzyński wzbudzała najwięcej emocji. 
Podczas treningu medialnego i ofi cjal-
nego ważenia fi ghter Wichru podkreślał, 
że docenia klasę rywala ale interesuje go 
tylko zwycięstwo i deklarował, że zno-
kautuje go w drugiej rundzie. Atmosfera 

w obozie Ruty była bliska wrzenia. Tre-
ner Grzegorz Engel przygotował opty-
malnie swojego podopiecznego, a kibice 
Kamila zjawili się na trybunach w liczbie 
ok. 200 osób.

- Przed walką Kamil trenował nieraz 
po 6-8 godzin dziennie. Wiedziałem, że 
jest dobrze przygotowany, a jego forma 
rośnie z dnia na dzień. Byłem też spokoj-
ny o jego psychikę. Kamil to zawodnik 
kompletny, z doświadczeniem między-
narodowym i świadomy celów, do któ-
rych dąży. – powiedział trener Grzegorz 
Engel. 

Wejściu Kamila do ringu towarzyszyła 
niesamowita wrzawa, a asystę stanowiła 
grupa harleyowców, którzy przybyli na 
swoich maszynach dopingować kolegę. 
Przez całą walkę z trybun rozlegały się 
okrzyki „Kamil Ruta” i „Wicher Kobył-

ka”. Niesiony dopingiem Kamil realizo-
wał systematycznie swój plan taktyczny. 
Wyprowadzał kombinacje ciosów na 
korpus i głowę oraz kopnięć na górne i 
dolne partie ciała Gierzyńskiego. Wywie-
rał presję na rywalu, szczelnie trzymając 
gardę i narzucając tempo walki. Był 
szybszy, silniejszy i bardziej dokładny. 
Szczególnie trzecia runda była popisem 
Ruty. Sędziowie jednogłośnie po trzech 
rundach orzekli zwycięstwo Kamila. 
Obydwa pasy trafi ły do kickboxera Wi-
chru, którego w ringu nagrodzili: prezes 
PZKB Andrzej Palacz, burmistrz Woli 
Krzysztof Strzałkowski i właściciel  DSF 
Sławomir Duba.

- Śmiało mogę powiedzieć, że wró-
ciłem do federacji DSF w wielkim sty-
lu – mówi Kamil Ruta. – Daliśmy z 
Pawłem licznie zgromadzonej w hali 
publiczności dobrą walkę. Cieszą mnie 
bardzo obydwa tytułu. Jestem gotów do 
ich obrony, ale wcześniej starty w bar-
wach Wichru na Mistrzostwach Polski 
w formule low kick. Ponadto występy w 
reprezentacji Polski, które dla sportowca 
są najważniejsze. Chciałbym podzięko-
wać wszystkim, którzy mnie wspierają: 
trenerowi Engelowi, klubowi, sponso-
rom, moim menadżerom i wspaniałym 
kibicom, którzy zawsze są ze mną.- do-
daje nowy zawodowy mistrz Polski w K1 
Kamil Ruta. 

Gala DSF Kickboxing Challenge 9 
była doskonale zorganizowana i stano-
wiła świetną promocję kickboxingu, a 
także zawodników i ich macierzystych 
klubów. Kolejna odbędzie się 30 czerwca 
w Nowym Sączu.

Opracowanie: Artur Rola

W sobotę 8 kwietnia 2017 r. w rozgrywanym w Gdańsku Supefi nale Salming 
Ekstraligi Unihokeja, zawodnicy MUKS Zielonka po wygranej w dogrywce 5:4 z 
zespołem KS Górale Nowy Targ zostali Mistrzami Polski sezonu 2016/2017 w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej.

Mecz był znakomitym widowiskiem. 
Widzowie w Gdańsku oraz śledzący

transmisje na żywo w internecie, nie 
mogli narzekać na emocje. Jeszcze przed

ostatnią tercją MUKS przegrywał z 
mistrzowską drużyną poprzedniego 
sezonu 1:3. Jednak w ostatniej części re-
gulaminowego czasu gry unihokeistom z 
Zielonki udało się doprowadzić do remi-
su i dogrywki. 

W tej o jedną bramkę lepsi okazali się 
zawodnicy MUKS Zielonka i zdobyli po 
raz drugi w historii tytuł Mistrzów Polski 

w kategorii seniorskiej.
Do najlepszej piątki turnieju został 

wybrany Mateusz Antoniak.
MUKS Zielonka wystąpił w składzie: 

Mateusz Antoniak, Mateusz Kowalski, 
Maciej Sieńko, Jakub Strzała, Maciej 
Bogdański, Michał Sieńko, Błażej Mate-
jek, Adrian Rudnik, Bartłomiej Wójcik, 
Michał Lubański, Rafał Deska, Kamil 
Gapski, Jan Jamski, Maciej Kaliński, Da-
mian Domański, Miron Łata, Kamil Ga-
łecki, Andrzej Kryński, Dzianis Rahovik.

Trener: Robert Deska


