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Zielonka

Tunel drogowy w ul. Kolejowej w Zielonce został otwarty dla ruchu. W piątek 26 
maja 2017 r. decyzję o odbiorze obiektu wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego. To pierwszy w historii Zielonki bezkolizyjny przejazd drogowy pod to-
rami kolejowymi. Inwestycja powstała w ramach modernizacji linii kolejowej E75.

Na decyzję WINB czekano do ostat-
niej chwili. Około godz. 13.00 dotarła 
informacja o pozytywnym wyniku od-
bioru obiektu. Odbyła się krótka, sym-
boliczna uroczystość przecięcia wstęgi 
i pierwsi mieszkańcy mogli ofi cjalnie 
przejechać przez tunel.

Dokończenie str. 3

30 maja, z okazji okrągłego jubileuszu nadania praw miejskich odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Ząbki. Była to do-
skonała okazja nie tylko na refl eksję nad mijającym czasem i zmianami, jakie dokonywały się w Ząbkach na przestrzeni 
ostatnich kilkuset lat, ale również na podziękowanie wszystkim, którzy mieli znaczący wpływ na kształtowanie obecnego 
obrazu Ząbek.

Dokończenie str. 4
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25 czerwca 2017, w niedzielę, w Parku Szuberta w Ząbkach odbędzie się uroczysta gala fi nałowa III 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę „Funny Face”.

Tegoroczna edycja przebiegać 
będzie pod hasłem „Kultura dla 
Zdrowia” dlatego już od godz. 
15.00 w specjalnym namiocie 
odbywać się będą bezpłatne ba-
dania dla mieszkańców przepro-
wadzane przez lekarzy Centrum 
Medycznego „Multimedica” w 
Zielonce. Będzie można skon-
sultować poziom cukru we krwi, 
zbadać RR, EKG, spirometrię i 
uzyskać porady żywieniowe, pro-
wadzone będą przeglądy stoma-
tologiczne dla dzieci i dorosłych, 
a także porady położnej dla cię-
żarnych kobiet.

Punktualnie o godz. 20.00 
na scenie zjawią się artyści scen 
polskich zaproszeni do udziału 
w Festiwalu: Danuta Błażejczyk, 
Agnieszka Mrozińska, Karol 
Jankiewicz, stepujący tancerze 
Studia Tap&Jazz Dance Jiriny 
Nowakowskiej, a także zwycięz-

ca ubiegłorocznej edycji Michał 
Kaczmarek.

Podczas Festiwalu uhonoro-
wany zostanie wybitny reżyser 
Jerzy Hoff man.

Jak zapowiada reżyser Marek 
Wysocki to nie koniec niespo-
dzianek, jakie czekają publicz-
ność. Nie chciał jednak zdradzać 
więcej szczegółów.

Dodamy jedynie, że ząbkow-
ski Festiwal przekroczył już gra-
nice Polski i wśród uczestników 
znajdą się przedstawiciele innych 
krajów.

Sponsorami wydarzenia są:  
Drukarnia Benedysiuk, Grupa 
DSF, Hurtownia „Real” Janusz 
Krajewski, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Ząbkach, Gór-Pis, Nadleśnictwo 
Drewnica, Kwiaciarnia Lotos, 
Fotex- noclegi Ząbki, Odlew-

nia Metali Nieżelaznych- Bog-
dan Żelazowski,  Czesio Energy 
Drink, Restauracja Fuego, Firma 
„Kadimex”, Grupa Machowicz – 
Budownictwo, Miejskie Centrum 
Sportu w Ząbkach, Restauracja 
"u Artura" Artur Świerżewski 
Zielonka, Portal Informacyjny 
zabki24.pl, Centrum Medyczne 
„Multimedica” w Zielonce.

Organizatorami wydarzenia 
są: Miasto Ząbki, Miejski Ośro-
dek Kultury w Ząbkach i Wyższa 
Szkoła Współpracy Międzyna-
rodowej i Regionalnej  im. Zyg-
munta Glogera w Wołominie.

Patronatem honorowym Festi-
wal objęli: Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego i Zarząd 
Główny Związku Artystów Scen 
Polskich.

A partnerami Festiwalu są: 
Fundacja PZU,  Fundacja PKO  
Banku Polskiego.

Tania 
rekla-
ma!!! 
tel. 694

-759-987
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3SAMORZĄD

Rozmowa z wicestarostą wołomińskim Adamem Łossanem

Dotychczasowy WPI był uchwalo-
ny na lata 2013-2017. Teraz mamy już 
2017 rok, więc był najwyższy czas, żeby 
uchwalić nowy program inwestycyjny na 
lata następne, czyli obejmujący obecny 
rok i cztery kolejne, do 2021 włącznie. 
Zrewidowane zostały inwestycje, które 
były planowane wcześniej, część została 
przeniesiona z poprzednich lat. 

Zarząd po głębokiej analizie zapropo-
nował radnym powiatu, żeby ten plan 
przyjąć.

Była to dla mnie trochę dziwna sytu-
acja, gdyż na komisjach, które zawsze 
odbywają się przed sesjami, żaden radny 
spośród tych, którzy nie głosowali za tym 
planem na sesji, nawet słowem nie wspo-
mniał, że coś mu się nie podoba. Nie 
podjęli dyskusji. Natomiast na sesji było 
już nieco inaczej: 7 radnych się sprze-
ciwiło, 4 osoby się wstrzymały, a jednej 
osoby nie było. Plan przeszedł zatem 17 
głosami „za” , 7 „przeciw” i 4 „wstrzymu-
jące się”.

Zaskoczyło mnie również to, że w 
tej sprawie zostało podniesione larum 
w mediach społecznościowych. Kilku 
radnych PiS-u zamieściło negatywne 
informacje odnośnie tego programu, np. 
jeden z radnych Wołomina twierdził, że 
Wołomin prawie nic nie otrzymał, co 
absolutnie nie jest prawdą, bo na terenie 
gminy Wołomin łącznie z różnych ty-
tułów zapisane są w najbliższych latach 
inwestycje powiatowe sięgające prawie 
71 mln zł.

Można powiedzieć, że radni Woło-
mina niesłusznie czują się poszkodo-
wani…?

Powiat największe nakłady skiero-
wał właśnie na gminę Wołomin. Prawie 
wszystkie zgłoszone propozycje radnych 
wołomińskich zostały uwzględnione, na-
tomiast jest oczywistym, że nie wszyst-
kie one będą mogły być zrealizowane 
w ciągu roku lub dwóch. Nie wszystko 
można zrobić w jednym roku, choćby z 
przyczyn technicznych (nie na wszystko 
są już gotowe projekty techniczne).

Tworząc WPI przyjęliśmy zasadę, że 
na lata 2017 i 2018 proponujemy inwe-
stycje, na które są już zrealizowane pro-
jekty techniczne albo lada moment będą. 

Nie wpisujemy inwestycji, na które nie 
ma jeszcze projektów. One przewidziane 
są w WPI w latach kolejnych.

Przedstawiciele części gmin powiatu 
wołomińskiego uważają, że ich gminy 
zostały niedocenione przez ten plan. 
Podczas ostatniej sesji niektórzy radni 
ząbkowscy negatywnie odnieśli się do 
zapisów tego planu...

W Ząbkach będzie realizowana inwe-
stycja, o którą wnioskował burmistrz i 
wszyscy radni powiatowi z Ząbek - nie-
zależnie od tego, po której stronie stołu 
siedzą. Mówimy tu o ulicach Drewnickiej 
i Kochanowskiego. To trudna inwestycja, 
rozpisana  na lata, o wartości 4, 6 mln 
zł. Będzie to kompleksowa przebudowa 
wraz z kanalizacją deszczową. Dla Ząbek 
jest to o tyle ważna inwestycja, że Ząbki 
będą mogły do tej kanalizacji podłączyć 
deszczówkę ze swoich przyległych dróg 
gminnych. Zaczynamy w tym roku, koń-
cząc na początku 2020, bo nie wszystko 
można zrobić od razu.  I to wydawało się 
być zrozumiałe i akceptowane. 

A ja dwa dni przed sesją podpisałem 
pozwolenie na  tzw. ZRID, czyli budowę 
ul. Drewnickiej. Pozwolenie na budowę 
musi się jeszcze uprawomocnić i w zasa-
dzie w tym roku zaczynamy.

Dla Ząbek na inwestycje drogowe 
zostało zaproponowane 8,8 mln zł, a na 
wszystkie zadania w sumie ok. 10 mln 
zł. Natomiast w mediach społecznościo-
wych powstał zarzut, że Ząbki dostały „0 
zł” na oświatę. Ale przecież w Ząbkach 
nie ma ani jednego powiatowego obiektu 
oświatowego, w związku z tym nie moż-
na przeznaczać środków na coś, co nie 
istnieje. 

Myślę, że bardziej chodzi tu o stwo-
rzenie nowego obiektu niż łożenie na 
już istniejący…

To ja mogę zadać pytanie, co się działo 
w tej kwestii gdy radnym, a później wice-
starostą i starostą był mieszkaniec Ząbek 
Piotr Uściński. Nie proponował tego te-
matu w poprzednim WPI, najwyraźniej 
nie widząc takiej potrzeby. Ten problem 
do obecnych władz powiatu nie był 
wcześniej zgłaszany ani przez władze Zą-
bek ani przez radnych. Skoro się o coś nie 
wnioskuje, tego potem nie ma. Ponadto 
władze Ząbek nie przeprowadziły żadnej 
analizy czy szkoła średnia w Ząbkach jest 
oczekiwana przez lokalną społeczność, 
czy byłaby nią zainteresowana ząbkow-
ska młodzież, jaki powinien być jej profi l 
itd. itp. Dopiero w ostatnim tygodniu je-
den z ząbkowskich radnych wystąpił do 
burmistrza z propozycją ankiety na ten 
temat. Rychło w czas...

Każdy mógł zgłaszać wnioski, były 
prowadzone konsultacje, zgłaszali 
wnioski zarówno radni powiatowi, jak i 
gminni, poszczególni mieszkańcy i sam 
zarząd powiatu. Praca trwała nad tym 
wiele miesięcy. Taki temat się nie pojawił.

Rozumiem, że to co się ostatecznie 
znalazło w tym projekcie WPI, to decy-
dował o tym ostatecznie zarząd?

Zarząd nie decydował, zarząd przed-
stawił propozycję radzie. Zarząd musiał 
zbilansować możliwości fi nansowe oraz 
techniczne (to na co mamy projekty). 
Po zebraniu wszystkich propozycji usze-
regowano je wg. ważności i pilności. 
Zarząd zrobił symulację fi nansową, co 
może zrobić. Do poprzedniego WPI zo-
stało dołożonych 14 nowych zadań, na 
co musimy zabezpieczyć nowe środki.

A czy Pana zdaniem inwestycje 
powiatowe na najbliższe 5 lat są roz-
lokowane równomiernie po całym 
powiecie czy też niektóre gminy są fa-
woryzowane kosztem innych?

W mojej ocenie inwestycje są rów-

nomiernie rozłożone. W poprzedniej 
kadencji powiatu (lata 2010-2014) blisko 
47% środków inwestycyjnych i remonto-
wych, jakie wówczas powiat wydał zosta-
ły skierowane na gminę Wołomin i Ząb-
ki. Pozostałe 10 gmin dostało niewiele 
ponad 50%. Ponieważ w poprzedniej 
kadencji wiele rzeczy zostało zrobionych 
w Ząbkach, co przyjmuję z uznaniem, to 
obecnie potrzeby są większe tam, gdzie 
wówczas nic nie robiono. Więc przyszedł 
czas, żeby wyrównywać dysproporcje. 
Podam przykład Zielonki, której jestem 
mieszkańcem. Zielonka ma tylko jedną 
drogę powiatową (ciąg Wolności-Li-
powa-Marecka). Trzech kolejnych sta-
rostów (Rytel, Urmanowski, Uściński) 
robiło ten ciąg komunikacyjny. Droga ta 
została ostatecznie przebudowana, więc 
obecnie na drogi powiatowe na najbliż-
sze trzy lata Zielonka nic nie dostała, 
otrzymała jedynie dotację na tzw. „Sche-
tynówkę”, na budowę drogi gminnej (ul. 
Ossowska). A dopiero na lata 2020-21 
przewidziana jest kwota 1,4 mln zł na 
drogę powiatową prowadzącą z Zabrań-
ca do Okuniewa (odcinek przebiegający 
przez teren Zielonki). 

W zakresie drogownictwa zaplano-
wano w Zielonce jeszcze tylko realizację 
chodnika między Gliniankami a ul. Po-
wstańców.

Druga ważna kwestia, która nieroz-
łącznie wiąże się z realizacją zadań za-
pisanych w WPI to zapewnienie źródeł 
ich sfi nansowana. Jednym z nich jest 
emisja obligacji na kwotę 37 mln zł. 
Decyzję w tej sprawie podjęto również 
na ostatniej sesji.

Niektórzy się zastanawiają jak to jest 
możliwe, że obligacje mają fi nanso-
wać zadania z 2017-2018, a ich spłata 
(wykup) będzie ciągnąć się aż do 2030 
roku?

Gdybyśmy chcieli spłacić te obligacje 
szybko, to efekt byłby taki, że w najbliż-
szych latach nie byłoby żadnych inwesty-
cji, a nie chodzi o to, żeby pozbawić się 
środków na inwestowanie. Trzeba po-
zyskiwać środki zewnętrze, co skutecz-
nie robimy, ale trzeba mieć tzw. wkład 
własny. W związku z tym ta spłata jest 
przewidziana w ten sposób, że w kolej-
nych latach wykup obligacji będzie sięgał 
kwoty nie większej niż 4 mln zł rocznie. 
Taką spłatę budżet powiatu spokojnie 
udźwignie. Przypomnę, że roczny do-
chód powiatu to rząd wielkości ok. 200 
mln zł.

Dodam, że w 2017 r. powiat spłaca 
zadłużenie z poprzednich lat w wysoko-
ści 4,8 mln zł, a w roku 2018 – 7,8 mln 
zł. Nie można zatem udawać, że powiat 
wcześniej nie był zadłużony, a stało się to 
dopiero teraz. Wskaźnik poziomu zadłu-
żenia wynosi obecnie ok. 30% przy do-
puszczalnej wielkości 60%.  Maksymalny 
wskaźnik w najbliższych latach będzie 
wynosił ok. 38%. Większość gmin na-
szego powiatu, choć nie wszystkie, jest 
zadłużona dużo bardziej niż będzie po-
wiat. Ta emisja obligacji proponowana 
przez zarząd, ale wcześniej zaakcepto-

wana przez nasze służby fi nansowe, była 
również oceniana przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową pod kątem zagrożenia 
dla fi nansów powiatu. Jednoznacznie 
zostało stwierdzone, że nie ma żadnego 
zagrożenia. Za inwestycje trzeba płacić. 
Uważam, że musimy możliwości inwe-
stycyjne wykorzystywać tu i teraz.

Ta kadencja powiatu, o czym się mało 
mówi, poprawia drogi nie tylko poprzez 
inwestycje, ale modernizacje i remonty. 
W tym roku nową nawierzchnię otrzy-
ma kolejne 16 km dróg powiatowych, 
tak samo jak w ubiegłych dwóch latach. 

A propos fi nansowania inwestycji 
drogowych, wydaje się, że powiat po 
raz pierwszy zdecydował się na przy-
znawanie dotacji na budowę dróg 
gminnych. Przeciętny Kowalski może 
powiedzieć, jak to jest, że powiat za-
miast robić swoje drogi daje gminom 
pieniądze na gminne drogi, a potem 
chcąc robić swoje drogi, żąda pieniędzy 
od gmin. Po co tak komplikować? 

Gminy ubiegają się o dofi nansowanie 
budowy swoich dróg w ramach progra-
mu dotyczącego tzw. „Schetynówek”, 
gdzie jest przewidziana duża dopłata z 
budżetu państwa.

Gminy ubiegają się o te środki w wa-
runkach konkursowych. Można uzyskać 
dodatkowych 5 punktów, gdy te inwesty-
cje prowadzi i fi nansuje łącznie gmina 
z powiatem. Zaproponowaliśmy, żeby 
gminy, które ubiegają się o dofi nansowa-
nie wystąpiły do powiatu o wspólne zło-
żenie wniosku, bo to bardzo zwiększało 
szansę, co później zresztą się potwier-
dziło. Nikt nie dostał więcej środków niż 
gminy z powiatu wołomińskiego. Myślę, 
że w następnym roku inne powiaty będą 
naśladować to rozwiązanie.

Natomiast jeśli chodzi o fi nansowanie 
dróg gminnych, to mamy z tymi gmina-
mi pozawierane porozumienia, np. na 
rzecz miasta Wołomin przekazaliśmy 2 
mln zł na budowę ul. Laskowej, ale gmi-
na Wołomin również przekaże powiato-
wi 2 mln zł. Podpiszemy porozumienie 
dotyczące wspólnego fi nansowania bu-
dowy drogi powiatowej Piłsudskiego i 
Radzymińskiej.  Natomiast Zielonka, w 
zamian za dofi nansowanie budowy uli-
cy Ossowskiej dołoży do budowy drogi 
powiatowej w Kobyłce ( ul. Dworkowa). 
Droga ta pozwoli odciążyć drogi powia-
towe w Zielonce. Jaki interes ma w tym 
Zielonka? A no taki, że z 12 tys. samo-
chodów, które codziennie przejeżdżają 
ul. Wolności zostanie może 2/3. Dzięki 
temu drogi w Zielonce będą mniej eks-
ploatowane, a przez to w lepszym stanie.

Taka współpraca to bardzo cenny i 
udany pomysł, wszyscy nam zazdrosz-
czą, bo pozyskaliśmy znaczną część 
pieniędzy, które państwo przeznaczyło 
na Mazowszu. Bez tych dodatkowych 
5 pkt. tylko jeden projekt miałby szansę 
na dofi nansowanie, a dostało ich aż 7. To 
osobista zasługa starosty Rakowskiego, 
który zaproponował takie rozwiązanie.

Na ostatniej sesji Rada Powiatu 
uchwaliła Wieloletni Program Inwesty-
cyjny na lata 2017-2021, w którym okre-
ślone zostały inwestycje  powiatowe na 
najbliższe 5 lat. Program podczas sesji 
wzbudził trochę kontrowersji, m.in. z 
powodu szybkiego przyjęcia dokumen-
tu i skromnych konsultacji. Co poszło 
nie tak?
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BURMISTRZ TŁUSZCZA 
WU.6721.5.8.2017

Tłuszcz, 12 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

miasta Tłuszcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV.212.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 września 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miasta Tłuszcza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 
Tłuszcz, Wydział Urbanistyki, I piętro, pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Tłuszczu - www.tluszcz.bip.net.pl, w zakładce „Tablica Ogłoszeń”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. 
o godz. 13:00, na Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, I 
piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego. Uwagi do 
projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Burmistrza Tłuszcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 
2017 r. w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), opatrzone 
kwalifi kowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profi lem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko, ww. projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. W miejscu i czasie 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. planu miejscowego można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. 
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekra-
czalnym terminie do 10 lipca 2017 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, 
ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@tluszcz.pl. W temacie uwag i wniosków przesyłanych drogą elektro-
niczną należy wpisać „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Tłuszcza.

Burmistrz Tłuszcza
/-/ Paweł Marcin Bednarczyk

Dokończenie tekstu ze str. 1

O tunelu pod torami w Zielonce mó-
wiło się już od kilkudziesięciu lat. Plany 
zaczęły się urzeczywistniać, gdy powstał 
projekt modernizacji linii kolejowej E75. 
Inwestor – PKP PLK pozyskał na ten 
cel Fundusze Europejskie i przystąpił do 
opracowania projektów związanych z mo-
dernizacją. Pierwsze kontakty z samorzą-
dem Zielonki w tym temacie miały miej-
sce w 2007 r.

Etap fi nalizacji projektów rozpoczął się 
w 2012 r. Burmistrz Grzegorz Dudzik po-
wołał wtedy Zespół ds. modernizacji linii 

kolejowej E75, który pełni do dziś formę 
doradczą i opiniującą w zakresie uzgod-
nień w realizacji modernizacji w Zielonce. 

Największym ograniczeniem przy pro-
jektowaniu tunelu w ul. Kolejowej była 
jego szerokość. Ze względu na usytuowa-
nie ulicy nie było możliwe jego poszerze-
nie. W tunelu znalazła się jezdnia o szero-
kości 6 metrów oraz chodnik o szerokości 
1,8 metra. Ze względu na przepisy drogo-
we konieczne było wybudowanie ciągu 
barier energochłonnych.

- Na tunel w ul. Kolejowej mieszkańcy 

Zielonki czekali długie lata. Cieszę się, że w 
końcu obiekt jest gotowy. Jego otwarcie to 
historyczny moment dla miasta. Dziękuję 
zarówno Inwestorowi – PKP PLK, jak i 
Wykonawcy prac - Konsorcjum Torpol 
za współpracę przy realizacji tunelu. Ro-
gatki w Zielonce przechodzą do historii. 
Nareszcie swobodnie przejdziemy z jed-
nej na drugą stronę miasta. Czekamy na 
oddanie pozostałych obiektów, kolejnego 
przejścia pieszego pod torami i wiaduktu 
na DW 634 – powiedział burmistrz Grze-
gorz Dudzik.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Sesja miała szczególny charakter, to też wzięli w niej udział nie tylko radni i za-
rząd miasta, ale także inni znamienici goście, jak choćby: posłowie Jacek Sasin i Piotr 
Uściński, wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, starosta wołomiński  Kazimierz Ra-
kowski, przedstawiciele sąsiednich samorządów, duchowni, kierownicy jednostek 
organizacyjnych miasta, czy też przedstawiciele ząbkowskich organizacji pozarządo-
wych i przedsiębiorcy.

Szczególnym punktem porządku obrad było odznaczenie okolicznościowym me-
dalem szczególnie zasłużonych dla miasta Ząbki.

Medale zostały przyznane dla: Mieczysława Sobieskiego, Waldemara Brzeszkie-
wicza, Mieczysława Zabłudowskiego, Jerzego Boksznajdera, ks. Prałata Tadeusza 
Karolaka, Andrzeja Charkiewicza, Wojciecha Gąsiorowskiego, Wojciecha Guta, 
Ignacego Jarzyło, Krzysztofa Bławdziewicza, Sławomira Ziemskiego, Marka Po-
łomskiego, Wojciecha Staruchowicza, Zenona Daniłowskiego, Mirosława Sobiec-
kiego, Wacława Walczaka Bogdana Śladowskiego, Jerzego Szczęsnego, Dariusza 
Dutkiewicza, Józefa Doli, Waldemara Stachery, Anny  Saar-Auerbach, Anny Ko-
zioł, Jadwigi Żaboklickiej, Marii Bachorek, Teresy  Kaszuby, Wandy  Bartczak, 
Sławomira Duby, Pawła Górala, ks. Sylwestra Ciesielskiego, ks. Andrzeja Kop-
czyńskiego, Grażyny Sobierajskiej, Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, Małgo-
rzaty  Piotrowskiej, Hanny Prywaty, Janiny Stępak, Ryszarda Walczaka, Wandy 
Kret, Joanny Koniecznej, Bożenny Truszkowskiej, Elżbiety Gaworek,Kazimiery 
Kostrzewy, Aliny Urszuli Sielwant, Marii Uszyńskiej-Baranowskiej, Siostry Anie-
li, mjr Jana  Zakrzewskiego, Reginy  Akonom, Czesławy Choińskiej, Zofi i Mści-
chowskiej-Muszyńskiej, Zygmunta Szabuckiego, Stanisławy Zdunek, Stanisława 
Zębrowskiego, Teresy Dorockiej, Iwony Krawczak, Elżbiety Kołodziejek, Hen-
ryka Linki, Elżbiety Klimkiewicz, Siostry Bernardy Urszuli Wójtowicz, Piotra 
Uścińskiego, Henryka Goryszewskiego, Marka Balickiego, Jacka Sasina, Roberta 
Fabisiaka, Sławomira Pisarczyka, Jarosława Dobrowolskiego, Marcina Wojdy, Sła-
womira Dolińskiego, Franciszka Dąbrowskiego, Mariana Bielca, Ireny Michalik, 
Małgorzaty  Mazur, Stefana Załęskiego, Dariusza Wasia

Rada Miasta uhonorowała statuetką burmistrza Roberta Perkowskiego.  
W ramach sesji wręczono również nagrody laureatom okolicznościowych konkur-

sów.
Po krótkiej przerwie, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego została odprawiona msza 

św.w intencji miasta i jego mieszkańców.  Uroczystości zwieńczył znakomity koncert 
w wykonaniu Anny Szarek – Lisiewicz.

SAMORZĄD
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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

Tłuszcz

Marki

W dniu 24.05.2017 r. ruszyły prace 
związane z rozbudową ulicy Kościelnej, 
Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu. W 
pierwszej kolejności rozpoczęto prace 
w ciągu ulicy Kościelnej na odcinku od 
ulicy Długiej do Przelotowej. Roboty 
budowlane przewidują wykonanie kana-
lizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
pełnej konstrukcji jezdni oraz chodni-
ków. Termin wykonania - 30.10.2017r. 
Wysokość dofi nansowania z Urzędu 
Wojewódzkiego - 1 464 571 zł

W tym roku szkolnym 550, w przyszłym – około 700, za dwa lata – nawet tysiąc. Tyle dzieci będzie uczyło się w placówce 
przy ul. Szkolnej. Problem w tym, że już w tej chwili pęka ona w szwach. Burmistrz Jacek Orych i dyrektor placówki Kata-
rzyna Łempicka stanęli do egzaminu z logistyki – muszą go zdać celująco, by młode pokolenie markowian mogło w dobrych 
warunkach pobierać lekcje.

– Przez wiele poprzednich lat inwesty-
cje w marecką edukację były delikatnie 
mówiąc bardzo skromne. Gonimy bez-
powrotnie stracony czas. Rozpoczęliśmy 
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 
przy Okólnej. W przyszłym roku szkol-
nym nowa część edukacyjna przyjmie 
około 500 uczniów. Teraz przed nami 
drugie, podobne zadanie – rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkol-
nej – mówi Jacek Orych.

Zimą trwały prace koncepcyjne. Na tej 
podstawie powstał program funkcjonal-
no-użytkowy. To – używając języka ekip 
budowlanych – fundament do przygoto-
wania projektu budowalnego, a następ-
nie fi zycznej realizacji robót.

– Zakładamy, że podobnie jak w „Je-
dynce” wybudujemy nową część dydak-
tyczną, nową halę sportową oraz wyre-
montujemy budynki szkoły – wylicza 
Jacek Orych.

Nowa część dydaktyczna będzie poło-
żona równolegle do obecnego budynku 
i zajmie teren boiska do piłki ręcznej. 
Wejście do szkoły znajdzie się pomię-
dzy starą i nową częścią. To będzie strefa 
oczekiwania dla rodziców i opiekunów 
dzieci. Nowa część będzie przeznaczo-
na dla młodszych uczniów (klasy I-III). 
Znajdzie się tutaj aż 11 sal lekcyjnych. 
Trzy kondygnacje (parter i dwa piętra) 

będą  obsługiwać 3 windy. To ważne, bo 
szkoła przy Szkolnej opiekuje się również 
dziećmi z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami.

– Znajdą się tu również gabinety 
psychologa i logopedy, sale do terapii 
sensorycznej, rehabilitacji i poznawania 
światła. Przygotowany zostanie również 
gabinet do indywidualnych rozmów z 
rodzicami. W tej chwili – z uwagi na 
skromne zasoby lokalowe szkoły – nie 
mieliśmy takiego przydatnego pomiesz-
czenia – podkreśla Katarzyna Łempicka.

Panią dyrektor cieszy również wizja 
nowej biblioteki.

– Dziś w bibliotece odbywają się lek-
cje, dlatego nie może w pełni spełniać 
swojej głównej funkcji. Nowa biblioteka 
będzie duża, przestronna – marzymy o 
tym, by spełniała wszechstronne funkcje, 
aby stała się nowoczesnym miejscem, 
z dostępem do szeroko rozumianych 
multimediów  – podkreśla Katarzyna 
Łempicka.

W „starym” budynku szkoły rewolu-
cji nie będzie. Zmieniony zostanie układ 
niektórych sal – powstanie pracownia 
techniczno-plastyczna oraz muzyczna. 
Przebudowie ulegną też łazienki – z my-
ślą o osobach z niepełnosprawnościami.

Rewolucja obejmie natomiast część 
sportową. Zaplanowane jest wyburze-

nie obecnej sali gimnastycznej. Jedno-
kondygnacyjna sala z wielofunkcyjnym 
boiskiem i widownią zostanie wybudo-
wana prostopadle do dużego boiska. W 
miejscu starej powstaną m.in. sala ta-
neczno-gimnastyczna, szatnie uczniów i 
gabinet pielęgniarki.

Zagospodarowana zostanie także 
część patio. Znajdzie się tam jadalnia z 
zapleczem kuchennym.

– To bardzo potrzebna zmiana. W tej 
chwili jadalnia znajduje się na pierwszym 
piętrze, a kuchnia – na parterze. Łatwo 
można sobie wyobrazić, że trudno tu 
mówić o komfortowym i bezpiecznym 
przewożeniu potraw – mówi Katarzyna 
Łempicka.

Samorząd liczy, że sprawy projektowe, 
związane z fi nansowaniem inwestycji i 
przetargowe pójdą sprawnie i już w przy-
szłym roku będzie można wbić pierwszy 
szpadel przy Szkolnej.

– Równolegle w związku z reformą 
szkolnictwa pracujemy nad przepro-
jektowaniem planowanego gimnazjum 
przy Wspólnej w dużą, nowoczesną 
szkołę podstawową. I w tym wypadku 
mamy nadzieję, że prace budowlane ru-
szą w przyszłym roku – podsumowuje 
Jacek Orych.

TM

W ubiegłą sobotę przy Bingo bistro-
&caff e odbył się festyn z okazji startu 
Karty Kobyłczanina. Organizatorem 
było Stowarzyszenia Razem Możemy 
Więcej. Od 10 rano po odbiór karty 
przybywało mnóstwo ludzi. Mimo upal-
nej pogody udało się wydać prawie 500 
Kart Kobyłczanina.

-Ten projekt jest skierowany do wszyst-

kich mieszkańców Kobyłki i powiatu 
wołomińskiego. Już dziś można uzyskać 
zniżki w Kobyłce, Wołominie, Zielon-
ce czy w Markach. Mamy partnerów w 
przeróżnych branżach- powiedział Adam 
Markuszewski jeden z pomysłodawców 
tej inicjatywy. 

Program Karty zyskał szybko pozytyw-
ny rozgłos. Mieszkańcy Kobyłki ochoczo 

zgłaszają się po swoją kartę do Punktów 
Wydawania Kart. Obecnie na Karcie jest 
ponad 60 fi rm, które oferują zniżki na to-
wary i usługi.

- Do każdej karty dołączana jest ulotka z 
naszymi Partnerami, którzy oferują zniżki 
na kartę. Więcej na temat naszej inicjaty-
wy zapraszamy na stronę www.kartako-
bylczanina.pl- komentuje pan Adam.

SAMORZĄD
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Moc atrakcji, występy muzyczne, brawurowe popisy sekcji artystycznych, tłumy mieszkańców i wspaniała słoneczna pogoda – tak w skrócie można podsumować kobyłkowski Dzień Dziecka. 

28 maja na Placu 15 sierpnia każdy 
znalazł coś dla siebie. Doroczny festyn 
miejski zgromadził kilka tysięcy miesz-
kańców Kobyłki i gości z całej Polski i za-
granicy. Warto podkreślić, że wszystkie 
występy były tłumaczone na język migo-
wy. W profesjonalnych konferansjerów 
wcieliła się młodzież z kobyłkowskich 
szkół.

Gimnastyczki sportowe po raz kolejny 
zachwyciły swoją nieprawdopodobną 
formą. Zawodniczki Mandaryna Dance 
Studio, które  w noc przed koncertem 
wróciły z zawodów ze Środy Śląskiej (z 
kolejnymi medalami!), przyciągnęły na 
swój występ tłumy widzów.  Pokazy ka-
rate i capoeiry wywołały gromkie brawa 
zgromadzonych gości. 

Po raz kolejny zachwyciły przedszko-
laki z Przedszkola nr. 1 im. Krasnala 
Hałabały, które w dwóch grupach wieko-
wych czterolatków i sześciolatków poka-
zały publiczności pokazy tańca. Dumni 
rodzice z zapałem oklaskiwali swoje po-
ciechy. 

Miejska Orkiestra Dęta z kapelmi-
strzem Albertem Gutem na czele zapre-

zentowała szlagiery muzyki rozrywko-
wej. Z wielką przyjemnością mieszkańcy 
licznie zgromadzeni pod sceną, kołysali 
się w rytm znanych utworów podziwia-
jąc młodych i zdolnych muzyków.

Dzieci i młodzież rozbawiły występy 
zespołu Fruktaki Show,  którego hity 
takie jak "Gruszka" czy "Olimpiada w 
Jarzynowie" nucą dzieci w całym kraju.

Piknik zakończył koncert Macieja Ku-
śmierza  muzykującego pod frapującym 
pseudonimem „Maczo”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
współorganizatorom, miejskim jed-
nostkom organizacyjnym, harcerzom, 
służbom medycznym, Policji i Straży 
Pożarnej oraz sponsorom za owocną 
współpracę!

W sobotę, 13 maja na zaproszenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Jana 
Zientary przybyło ok. 150 motocyklistów, kilka zabytkowych samochodów oso-
bowych, w tym Wartburg z 1975r. 

Zbiórka motocyklistów nastąpiła na placu przy Starostwie Powiatowym w Woło-
minie. Kolumna pojazdów w eskorcie policji ruchu drogowego przejechała ulicami 
Wołomina do OSKP Jana Zientary. Na miejscu czekał przygotowany dla wszystkich 
przybyłych poczęstunek. Następnie uczestnicy radu wyruszyli w dalszą drogę po gmi-
nach powiatu m.in. Ostrówek, Klembów, Radzymin, Kuligów. 

Rajd zakończył się w Skansenie w Kuligowie. Tam właściciel tego obiektu Wojciech 
Urmanowski ugościł wszystkich przybyłych. Imprezę uświetniła burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan. Komandorem Rajdu był Tadeusz Tymiński. 

Rajd wzbudza duże zainteresowanie. Przybywa coraz więcej uczestników i gości. Z 
niecierpliwością czekają na następny rok.

Głównym organizatorem była Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Jan Zientara w 
Wołominie, a współorganizatorami Wojciech Urmanowski – właściciel Skansenu w 
Kuligowie oraz wołomińska Fabryczka.

Jadwiga Powała

Kobyłka

 „Dzień Matki w poezji, muzyce i kwiatach” – pod takim tytułem odbył się 24 maja wspaniały koncert, w trakcie którego 
publiczność usłyszała wiersze dwóch poetek: Aleksandry Omęckiej i Zofi i Powązka- Zawadki. Wrażliwość poetek przeja-
wiała się w pięknych wierszach, poświęconych szczególnej roli matki oraz przyrody. Recytacją utworów i prowadzeniem 
wieczoru zajęła się charyzmatyczna aktorka Aurelia Sobczak.

Oprawę muzyczną zapewnili: Sylwia Krzywda - sopranistka, jednocześnie autorka muzyki do kilku utworów, Dominika Kar-
wowska – wirtuoz skrzypiec oraz prof. Paweł Rozbici, fenomenalnie grający na pianinie. Widoczne na twarzach gości wzruszenie, 
gromkie brawa i głębokie uznanie dla artystów są dowodem na to, że wieczór był wyjątkowy. Połączenie poezji z muzyką doskonale 
wpisuje się w oczekiwania i gust kobyłkowskiej publiczności. 
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Dąbrówka

Wielką radością napawa nas fakt, ze spotyka się on z tak dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Liczba uczestników 
z roku na rok wzrasta, w tegorocznej XVII edycji mieliśmy przyjemność wysłuchać utworów Norwida zaprezentowanych 
przez ponad 120 wykonawców, głównie z powiatu wołomińskiego, ale także z sąsiednich powiatów m.in. węgrowskiego, wy-
szkowskiego, legionowskiego.

Fundatorem nagród książkowych 
dla laureatów był Starosta Wołomiński, 
współorganizator konkursu. Nagrody 
rzeczowe dla zdobywców pierwszych 
miejsc ufundował Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, patron honorowy. 
Organizatorami niezmiennie są: Wójt 
Gminy Dąbrówka oraz Gminne Cen-
trum Kultury w Dąbrówce. 

W dniach 18 i 19 maja na dąbrówec-
kiej scenie zaprezentowali się uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz szkół średnich w poszczególnych 
kategoriach konkursu: recytacja, teatr 
jednego aktora oraz poezja śpiewa-
na.  Członkowie Komisji konkurso-
wych to profesjonaliści poszczególnych 
dziedzin aktorstwa, reżyserii teatralnej, 
muzyki i norwidologii -Jerzy Łazew-
ski,  Małgorzata Buczkowska- Szlenkier, 
Ksawery Szlenkier, Andrzej Ferenc, Jo-
lanta Denejko, Hubert Zimoląg, Izabela 
Zając, Barbara Abramowicz, dr Joanna 
Trzcionka, oraz nauczyciele Iwona Bulik, 
Dorota Kacprowicz, Dorota Rurarz.

Nieodłącznym elementem spotkań 
z poezją Norwida są warsztaty. Uczest-
nicy kategoria recytacja, wzięli udział w 
warsztatach poświęconych mówieniu, 

interpretacji tekstu pod kierunkiem ak-
torów Jerzego Łazewskiego oraz małżeń-
stwa Małgorzaty Buczkowskiej Szlenkier 
i Ksawerego Szlenkiera. Warsztaty sce-
niczne dla uczestników kategorii jedne-
go aktora poprowadzili Hubert Zimoląg, 
reżyser , scenograf, animator oraz  nor-
widolog Joanna Trzcionka. Warsztaty 
emisji głosu, wymowy, fonetyki, inter-
pretacji piosenki aktorskiej poprowadzili 
Barbara Abramowicz, sopranistka zwią-
zana z Operą Kameralną, wokalistka jaz-
zowa Izabela Zajac -nauczycielki emisji 
głosu na Wydziale Wokalno- Estrado-
wym w Zespole Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Fryderyka Chopina w 
Warszawie oraz Andrzej Ferenc aktor, 
lektor głosowy i narrator. Eliminacje i 
warsztaty zakończyły się ogłoszeniem 
listy laureatów oraz wręczeniem dyplo-
mów i nagród książkowych pozostałym 
uczestnikom konkursu . 

Finał Konkursu miał miejsce 23 maja, 
w 134 rocznicę śmierci Norwida. Uro-
czystość rozpoczęła Anna Maniecka 
– dyrektor GCK, która powitała wszyst-
kich przybyłych. Swoją obecnością za-
szczycili nas: Józef Melak - doradca Sta-
rosty, Henryka Michalczewska – Z –ca 

naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i 
Sportu Powiatu Wołomińskiego, Dariusz 
Kokoszka – Wójt Gminy Jadów, dyrekto-
rzy placówek kulturalno – oświatowych 
z terenu powiatu wołomińskiego, laure-
aci z rodzicami i opiekunami.

Na gości czekała krótka prezentacja 
multimedialna ukazująca przebieg prze-
słuchań konkursu i emocji im towarzy-
szących. Po jej obejrzeniu nadszedł ocze-
kiwany przez laureatów moment, czyli 
wręczenie zasłużonych nagród. Nagrody 
wręczali Radosław Korzeniewski – Wójt 
Gminy Dąbrówka, Wójt Gminy Jadów 
oraz przedstawiciel Starosty Wołomiń-
skiego. 

Tradycją konkursu jest NAGRODA 
SPECJALNA – statuetka Cypriana Nor-
wida, przyznawana za wybitną interpre-
tację utworu Poety. Otrzymał ją Franci-
szek Mikulski reprezentujący Gminny 
Ośrodek Kultury w Jadowie, uczeń Szko-
ły Podstawowej w Urlach, za recytację 
wiersza „Piastów rewolucja” . Zarówno 
zdobywcy statuetki, jak i laureaci pierw-
szych miejsc poszczególnych kategorii 
mieli możliwość zaprezentowania się 
przed zgromadzoną publicznością.

A oto laureaci XVII Konkursu Poetyckiego 
„Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi:

KATEGORIA KONKURSU: RECYTACJA
uczniowie szkół podstawowych, kl. I-III:

I miejsce: Paweł Ryszawa, reprezentant GOK Jadów, uczeń Szkoły Podstawowej w Urlach
II miejsce: Anna Zbrzeźniak, uczennica Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej 
w Strachówce
II miejsce: Marcel Rosa, Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce
III miejsce: Piotr Romaszko, SP nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka w Radzyminie
III miejsce: Natalia Stańczak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce
Wyróżnienie: Mateusz Maksajdowski, Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa; Akademia 
Ucznia w Wyszkowie
Wyróżnienie: Julia Krzyśpiak, MOK Ząbki
Wyróżnienie: Alicja Milczarek, reprezentantka GOK Jadów, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Urlach
Wyróżnienie: Krystian Frączek, reprezentant GOK Jadów, uczeń Szkoły Podstawowej w Ja-
dowie  

uczniowie szkół podstawowych, kl. IV-VI:
I miejsce: Klara Satora, Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
I miejsce: Franciszek Mikulski,  reprezentant GOK Jadów, uczeń Szkoły Podstawowej w 
Urlach
II miejsce: Szymon Kowalczyk, reprezentant GOK Jadów, uczeń Szkoły Podstawowej w 
Urlach
III miejsce: Jakub Tomczyński, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
III miejsce: Karina Majewska, MOK Ząbki
Wyróżnienie: Katarzyna Koziej, Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce
Wyróżnienie: Aleksandra Świerczewska, Zespół Szkół w Słupnie
Wyróżnienie: Jakub Ludwiniak, Zespół Szkół w Poświętnem
Wyróżnienie: Julia Gawerek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce
Wyróżnienie: Maja Żołędowska, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Adelinie
Wyróżnienie: Weronika Jończyk, Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie
Wyróżnienie: Julia Giza, reprezentantka GOK Jadów, uczennica Szkoły Podstawowej w Ja-
dowie
Wyróżnienie: Anna Stolarska, reprezentantka GOK Jadów, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Urlach

uczniowie gimnazjów:
I miejsce: Oliwia Kijewska, MOK Ząbki
II miejsce: Julia Pawlak, Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce
III miejsce: Natalia Czechowska, ZS im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce
Wyróżnienie: Adrian Gołaszewski, Publiczne Gimnazjum w Łochowie
Wyróżnienie: Julia Pacholczyk, Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Ks. E. Czartoryskiej w 
Radzyminie
Wyróżnienie: Paulina Rawska, Zespół Szkół w Poświętnem

uczniowie szkół średnich:
I miejsce: Aleksandra Góralewska,I L.O. im. C.K. Norwida w Wyszkowie
II miejsce: Ewelina Stec, MOK Ząbki
III miejsce: Jakub Wrótniak, III L.O. im. Jana Pawła II w Wołominie
III miejsce: Paweł Oljasz, LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie

KATEGORIA KONKURSU : TEATR JEDNEGO AKTORA
uczniowie szkół podstawowych, kl. IV-VI:

I miejsce: Michał Siuchta,  reprezentant GOK Jadów, uczeń Szkoły podstawowej w Jadowie
II miejsce: Zofi a Gajewska, MOK Ząbki
III miejsce: Maria Szczapa, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu

uczniowie gimnazjów: 
I miejsce: Julia Kosierkiewicz, MOK Ząbki
Wyróżnienie: Klaudia Orzechowska, Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim

uczniowie szkół średnich:
I miejsce: Zuzanna Około- Kułak, MOK Ząbki
II miejsce: Anna Puchalska, I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie
III miejsce: Julia Wiśniewska, IV LO w Wołominie
III miejsce: Patryk Jóźwik, MOK Ząbki
Wyróżnienie: Ewa Zarzycka, LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
Wyróżnienie: Justyna Szymkiewicz, ZSP w Łochowie

KATEGORIA KONKURSU : POEZJA ŚPIEWANA
uczniowie szkół podstawowych, kl. I-III:

I miejsce: Aleksandra Dmochowska, Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce
II miejsce: Amelia Stępniak, Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Ks. E. Czartoryskiej w Ra-
dzyminie
Wyróżnienie: Jakub Gołaszewski, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zabrodziu

uczniowie szkół podstawowych, kl. IV-VI:
I miejsce: Maja Rygało, Natalia Nowicka, Nikola Derlatka, Natalia Pływacz, Szkoła Podsta-
wowa nr 7 w Wołominie
II miejsce: Monika Burkacka, Magdalena Burkietowicz, Natalia Fidut, Weronika Wiśniew-
ska, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
III miejsce: Natalia Osińska - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Leśniakowiźnie, Wiktoria 
Chmielewska, Kalina Janiuk,Zespół Szkół nr4 w Wołominie
Wyróżnienie: Weronika Przybysz, reprezentantka GOK Jadów, uczennica Szkoły Podstawo-
wej w Jadowie

uczniowie gimnazjów:
Nagród nie przyznano

uczniowie szkół średnich:
I miejsce: Anna Skarpetowska, Patrycja Rudnik, ZSP w Łochowie
Wyróżnienie: Anita Wyrzykowska, Kamil Rosłoniec, I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie
Wyróżnienie: Natalia Wojtyńska, III L. O.im. Jana Pawła II w Wołominie

NAGRODA SPECJALNA - Franciszek Mikulski, reprezentant Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jadowie, uczeń Szkoły Podstawowej w Urlach , za wybitną interpretację utworu 

pt. „Piastów rewolucja”
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Po raz pierwszy w historii Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku Mistrz obronił tytuł! Dokonała tego drużyna UKS Ząbkovia Ząbki w swoim czwartym z rzędu występie w Wielkim Finale.

Skład „złotej” drużyny: Zuzanna 
Bartha, Zofi a Bloch (bramkarka), Zu-
zanna Błażkowska, Maja Grzybowska 
(najlepsza zawodniczka turnieju), Zu-
zanna Kazimierczuk, Julia Kowalczyk, 
Patrycja Kozarzewska, Olga Luberadzka, 
Oliwia Piotrowska (kapitan) i Zofi a So-
bota.

Trenerzy: Marcin Wojda i Jarosław 
Dobrowolski.

W drodze do Wielkiego Finału dziew-
czyny jak burza wygrały swoją grupę, 

wygrywając kolejno:
• z lubelskim 7:0 (5:0), bramki: Maja 

Grzybowska x 2, Patrycja Kozarzew-
ska x 2, Zosia Sobota x 2 i Oliwia Pio-
trowska,

• z warmińsko - mazurskim 7:0 (4:0). 
Bramki: Patrycja Kozarzewska x 4, 
Maja Grzybowska, Oliwia Piotrowska 
i Zosia Sobota (głową),

• ze świętokrzyskim 4:2 (2:0). Bramki: 
Patrycja Kozarzewska x 2, Zuzanna Ka-
zimierczuk i Oliwia Piotrowska.

Mecz ćwierćfi nałowy to kolejna kon-
certowa gra naszej drużyny i zwycięstwo 
nad województwem dolnośląskim 9:0 
(5:0). Bramki: Maja Grzybowska x 3, Pa-
trycja Kozarzewska x 2, Zosia Sobota x 2, 
Zuzia Kazimierczuk i Oliwia Piotrowska.

W półfi nale UKS Ząbkovia Ząbki tak-
że nie straciła bramki. Dziewczęta wy-
grały z województwem śląskim 4:0 (2:0). 
Bramki: Patrycja Kozarzewska x 2, Maja 
Grzybowska i Zuzia Kazimierczuk.

Wielki Finał to wielka gra nerwów 

- rozgrywał się bowiem na murawie 
Stadionu Narodowego, transmitowany 
był na żywo przez Telewizję Polsat. Tuż 
przed gwizdkiem kończącym pierwszą 
połowę pierwszą bramkę dla UKS Ząb-
kovia Ząbki strzeliła Patrycja Kozarzew-
ska. Na 2:0 podwyższyła Maja Grzybow-
ska. Nasze przeciwniczki (drużyna KA 4 
Respect Krobia z województwa wielko-
polskiego) w samej końcówce spotkania 
strzeliły honorową bramkę. Końcowy 
wynik to 2:1.

Bilans bramkowy drużyny w całym 
Turnieju to 33:3, a tytuł najlepszej za-
wodniczki turnieju dla Mai Grzybow-
skiej.

Cały czas trwa nabór uzupełniający do 
drużyn UKS Ząbkovia Ząbki od U-8 do 
U-15. Serdecznie zapraszamy. Telefony 
kontaktowe: 534 704 230 i 500 407 534, 
e-mail: zabkovia@onet.pl 

Beata Komosińska - Ferens
UKS Ząbkovia Ząbki

Trzy tytuły mistrzów Polski w trójboju siłowym przywieźli z Kielc zawodnicy 
Wichru Kobyłka. Do złotych medali dołożyli dwa rekordy kraju oraz I i III miejsce 
w kategorii open. 

W dniach 20-21 maja w Kielcach 
odbyły się Mistrzostwa Polski w trójbo-
ju siłowym klasycznym. Z klubu MKS 
Wicher Kobyłka wystartowało trzech za-
wodników i wszyscy zdobyli mistrzow-
skie tytuły. 

Jakub Jędrzejewski potwierdził wy-
soką formę i po zdobyciu przed dwo-
ma tygodniami tytułu mistrza Europy, 
wywalczył  w gronie juniorów do 16 lat 
w kat., 59 kg I miejsce z wynikiem 405 
kg (przysiad 135, wyciskanie 120 i RE-
KORD POLSKI , martwy ciąg 150 kg) , 
co dało mu III miejsce w kat OPEN do 
lat 16.

 Udanie wypadł debiut na zawodach 
18- letniego Norberta Jędrzejewskiego, 
który zajął I miejsce wśród juniorów do 
lat 20 w kat. do 66 kg z wynikiem 417,5 
kg (przysiad 130 kg, wyciskanie 107,5 kg, 
martwy ciąg 180 kg).

Swoją przynależność do krajowej czo-

łówki potwierdził Patryk Zaniewski , 
zajmując I miejsce w kat. do lat 20, 93 kg, 
z wynikiem 680 kg ( przysiad 250 i RE-
KORD POLSKI, wyciskanie 165, mar-
twy ciąg 265 ). Utytułowany zawodnik 
Wichru zajął również I miejsce OPEN 
do lat 20.

- To był bardzo udany start dla naszej 
ekipy – powiedział trener Cezary Rzem-
połuch – chłopaki potwierdzili wysoką 
formę i wytrzymali presję. Szczególne 
uznania należą się debiutantowi, Nor-
bertowi Jędrzejewskiemu. Patryk i Kuba 
to  reprezentanci Polski i byli faworytami 
w swoich kategoriach. Jestem bardzo za-
dowolony ze startu i z nadzieją czekamy 
na kolejne. Jednocześnie zapraszamy no-
wych adeptów trójboju do naszej siłowni 
na stadionie Wichru przy ul. Napoleona 
w Kobyłce. Może dołączą do grona na-
szych medalistów. – dodaje trener Rzem-
połuch.


