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Dokończenie str. 5

Na sesji w dniu 19 grudnia Rada Powiatu Wołomińskiego uchwaliła budżet powiatu na 2018 r. 

Wyłoniona w ramach zamówienia fi rma MAMGUSTA
przygotowała już projekt techniczny budowy nowej szkoły podstawowej oraz przedszkola.

Projekt uchwały budżetowej przedsta-
wiła radnym skarbnik powiatu Jadwiga 
Tomasiewicz. Następnie, radni zapoznali 
się z pozytywną opinią nt. budżetu wyda-
ną przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
oraz opinią Komisji Finansowej. W głoso-
waniu uchwalę poparło 20 radnych, nikt 

nie był przeciwny, a 7 radnych wstrzyma-
ło się od głosu. 

Budżet Powiatu Wołomińskiego na 
2018 r. został przyjęty w wysokości: 
dochody – 192.203.542 zł, wydatki – 
206.362.498 zł. Na wydatki majątkowe 
(inwestycyjne) zaplanowano w przyszło-

rocznym budżecie kwotę aż 39.096.141 zł. 
Starosta Kazimierz Rakowski w imie-

niu Zarządu Powiatu podziękował rad-
nym za przyjęcie budżetu. Starosta pod-
kreślił, że Zarząd pracując nad budżetem, 
każdego roku stara się budować go w taki 
sposób, żeby zapewnić zrównoważony 

rozwój powiatu. – Staramy się budować 
taki budżet, żeby rozwijać powiat woło-
miński, żeby wszyscy mieszkańcy byli 
zadowoleni z naszej pracy. Starosta dodał 
jeszcze: - Ten budżet tak dobrze przyjęty 
przez radę to wielka zasługa Pani skarb-
nik, której serdecznie dziękuję za pracę 

przy tworzeniu budżetu. 
Na tej samej sesji radni podjęli uchwa-

łę w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Powiatu Wołomińskiego na 
lata 2018-2030.

Ząbki

Według projektu wejście główne do 
przedszkola będzie znajdowało się od 
ul. Dzikiej, a do szkoły od ul. Anderse-
na. Projekt zakłada powstanie budyn-
ku w kształcie odwróconej litery „C”, z 
atrakcyjnym dziedzińcem z elementami 

zieleni i małej architektury. Projekt prze-
widuje także salę gimnastyczną o wielko-
ści 3 boisk do koszykówki, która będzie 
mogła pełnić funkcję również sali wido-
wiskowej. Miejsc na widowni wystarczy 
na 300 osób. 

Przedszkole, choć wkomponowane w 
jedną bryłę całego obiektu, będzie stano-
wiło funkcjonalnie odrębną przestrzeń. 
Sale przedszkolne będą miały bezpo-
średni dostęp do placu zabaw.

Po otwarciu obwodnicy nie będzie 
już wjazdu do Marek tzw. ślimakiem- 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego sprawdza uzupełnienia w 
dokumentacji, jakie przekazał wyko-
nawca na prośbę WINB. Czyli jesteśmy 
na etapie odbioru dokumentacji. Po jej 
przyjęciu WINB pojedzie do kontroli 

placu budowy – informował wczoraj Jan 
Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Tymczasem na Trasie Toruńskiej 
(przed i zaraz za wiaduktem wzdłuż 
ulicy Głębockiej w Warszawie) pojawi-
ło się nowe oznakowanie. Jest to bar-
dzo ważna informacja dla kierowców. 

Osoby, które chcą wjechać z TT do Ma-
rek od strony Żoliborza, muszą zjechać 
zaraz za centrum handlowym Carre-
four na drogę techniczną. Nie będzie 
możliwości zjazdu tzw. ślimakiem. 
Osoby, które pojadą prosto, znajdą się na 
drodze do Radzymina.

TM
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Kobyłka

Marki

Ponad 600 tysięcy złotych z budżetu 
miasta Kobyłka przeznaczono na wy-
budowanie ulicy Akacjowej.

Zostało zrealizowane kolejne zada-
nie z planu priorytetowych inwestycji 
drogowych miasta Kobyłka. Ulica Aka-
cjowa w dzielnicy Piotrówek z dniem 
14 grudnia została oddana do użytko-
wania. Na odcinku 720 mb wykonano 
nawierzchnię z kostki betonowej bruko-
wej. Realizacją zadania zajął się Zakład 
Robót Ogrodniczo – Drogowych z Ko-
byłki. Wartość inwestycji wyniosła: 602 
700,00 zł.

W środę radni pochylili się nad projektem budżetu miasta na przyszły rok.
Został on przyjęty znaczną większością głosów (19 za, 2 wstrzymujące się, bez sprzeciwu).

Na początek kilka liczb. Dochody 
Marek wyniosą 159,1 mln zł. Wydatki 
bieżące sięgną 136 mln zł. Na inwestycje 
miasto przeznaczy prawie 54,8 mln zł. 
Defi cyt zostanie pokryty z emisji obli-
gacji.

Największą pozycją w wydatkach 
budżetu stanowi oświata. Na ten cel zo-
stanie przeznaczone ponad 60 mln zł. 
Dodajmy, że subwencja oświatowa, któ-
rą otrzymuje gmina od państwa, wynosi 
prawie 30 mln zł.

Drugą pozycją, pod względem wyso-
kości wydatków, są inwestycje, głównie 

drogowe. Będzie to zarówno kontynu-
acja przedsięwzięć ubiegłorocznych (bu-
dowa Sosnowej-Kościuszki, Główna i 
sąsiednie)  jak i zupełnie nowe (zarówno 
projekty, jak i realizacje). Burmistrz Jacek 
Orych podkreśla, że inwestycji mogłoby 
być jeszcze więcej, gdyby  wszyscy miesz-
kańcy wskazali nasze miasto w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT.

- Szacujemy, że nie uczyniło tego kilka 
tysięcy osób. Gdyby wszyscy rozliczali się 
w urzędzie skarbowym w Wołominie, co 
roku mielibyśmy o kilka milionów wię-
cej. Zmiana miejsca rozliczania podatni-

ka nic nie kosztuje, a dla nas ma kolosal-
ne znaczenie. Dołączcie do tych, którzy 
już to zrobili. To ostatnie grono rośnie, 
bo w budżecie widzimy rosnące dochody 
z PIT – niedawno na łamach biuletynu 
marki.pl tłumaczył Jacek Orych.

Kolejną dużą pozycją wydatkową jest 
szeroko rozumiana pomoc rodzinie. Na 
ten cel samorząd zapisał w budżecie po-
nad 38 mln zł. Lwią część będą stanowiły 
wypłaty w ramach programu 500+. Bę-
dzie to kwota 32,8 mln zł.  

TM
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Projekt przewiduje także możliwość 
rozbudowy obiektu w przyszłości.

Obiekt ma charakter kompleksowy. 
Oprócz budynku szkolno-przedszkol-

nego, przewiduje się halę sportową, ale 
również inne elementy infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, jak: boisko do 
gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyj-

ne, bieżnię, place zabaw itp.
Obecnie przygotowywana jest pełna 

dokumentacja w celu złożenia wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę. 

Wodociąg Marecki chciałby poruszyć wyobraźnię mieszkańców Marek. Dlatego 
zapraszamy Was do nowego konkursu pt. „Ubierz wodę w słowa”. O co chodzi? Szu-
kamy oryginalnych haseł promujących spółkę i Markową Wodę. Można wygrać czyt-
nik e-booków! Więcej szczegółów na stronie internetowej spółki.

Kobyłka
Na ulicy G. Narutowicza (940 mb.) na odcinku od ul. Bohaterów Ossowa do ul. W. Broniewskigo został przebudowany chodnik.

Warto podkreślić, że na odcinku od 
ul. Bohaterów Ossowa do ul. E. Orzesz-
kowej chodnik znajduje się po obu 
stronach ulicy, co jest dużym ułatwie-
niem dla pieszych. Zostało przebudo-

wane również 300 mb chodnika na ul. 
E. Orzeszkowej. Tymi odcinkami prze-
mieszczają się uczniowie i rodzice do 
pobliskiego Zespołu Szkół Publicznych 
nr 2. Nowe ciągi piesze zdecydowanie 

poprawią bezpieczeństwo najmłodszych 
mieszkańców Kobyłki. Wykonawcą za-
dania była fi rma GÓR-BUD Grzegorz 
Górski z Korytnicy. Wartość inwestycji 
wyniosła: 765 616,00 zł.
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Treść Wartość

Transport i łączność 28 264 006,00

Budowa chodnika na odcinku Jadów- Wójty (od ist-
niejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II do skrzyżo-
wania z drogą powiatową 4347W)

100 000,00

Budowa drogi nr 4337 - ul. Korczaka w Radzyminie 
(od istniejącego chodnika do skrzyżowania z ul. Ra-
dosną w Wiktorowie ), gm. Radzymin

100 000,00

Przebudowa wraz rozbudową ul. Dworkowej w Ko-
byłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. Woło-
miński

2 340 000,00

Budowa odwodnienia, chodników, przejść dla pie-
szych i zatok autobusowych w obszarach zabudowa-
nych w msc. Mokre i Łosie, gm. Radzymin.

50 000.00

Dokumentacja projektowa budowy chodnika i ścież-
ki rowerowej w ul. Radzymińskiej i Piłsudskiego, gm. 
Wołomin

50 000,00

Modernizacja istniejących obiektów budowlanych na 
działce powiatowej przy ul. Asfaltowej w Zagościńcu 200 000,00

Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w 
msc. Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
636, gm. Klembów

20 000,00

Projekt budowy drogi powiatowej nr 4339W Stra-
chów (ul. B. Warszawskiej 1920 - lły, ul. Urlańska) 
gm. Jadów

100 000,00

Projekt budowy drogi w msc. Sulejów (od skrzyżo-
wania w kierunku Chrzęsnego) gm. Jadów 50 000,00

Projekt chodnika w msc Kozły. gm Tłuszcz 50 000,00

Projekt chodnika wraz z przebudową drogi nr. 
4309W w msc. Nowy Janków gm. Radzymin 200 000,00

Projekt i budowa chodnika w msc. Ostrowik, gm. 
Poświętne 150 000,00

Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w 
pasie drogi powiatowej nr. 4324W w msc. Chajęty, 
gm. Dąbrówka

600 000,00

Projekt i budowa drogi w Starowoli, gm. Jadów 760 000,00

Projekt i przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysło-
wej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz 500 000,00

Projekt i przebudowa chodnika Klembów- Sitki, gm. 
Klembów 400 000,00

Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie, gm. 
Tłuszcz 66 450,00

Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr. 4303W 
na odcinku Radzymin- tory kolejowe Łąki do grani-
cy powiatu, gm. Radzymin

630 000,00

Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Perłowej w 
msc. Pólko, gm. Tłuszcz 150 000,00

Projekt kanalizacji deszczowej ul. Szerokiej w Kobył-
ce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, 
gm. Kobyłka

50 000,00

Projekt Kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w 
Starych Zalubicach, gm. Radzymin 39 164,00

Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce 
na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława 
Chrobrego i ul. Starej w Kobyłce

90 000,00

Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnie-
niem ul. Piłsudskiego i ul. Skrajnej w Ząbkach, gm. 
Ząbki

39 114,00

Projekt rozbudowy chodnika wraz z budową ścieżki 
rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341W w msc. 
Szewnica, gm. Jadów

100 000,00

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W na 
odcinku Postoliska-Chrzęsne, gm. Tłuszcz 50 000,00

Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej 
ul. Lipowa i ul. Wolności w Zielonce po stronie pół-
nocnej, od ul. Krótkiej do ul. Powstańców, wraz z wy-
konaniem przejścia dla pieszych łączącego delikatesy 
Emiś z osiedlem, gm. Zielonka.

97 280,00

Treść Wartość

Projekt ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze powia-
towej nr 4311W na odcinku od msc. Rżyska do msc.
St. Kraszew, gm. Klembów

50 000,00

Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi 
w ciągu drogowym Radzymin-Mokre w msc. Łosie, 
gm. Radzymin

20 000,00

Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnic-
kiej w Ząbkach, gm. Ząbki 1 421 776,00

Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej, Sze-
rokiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przyja-
cielską w Kobyłce, gm. Kobyłka

1 030 000,00

Przebudowa drogi nr 4343W i rozbudowa skrzyżo-
wania od DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w 
msc. Zawiszyn, gm. Jadów

40 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 4304 (ul. Szkolna) 
w Słupnie, gm. Radzymin 1 200 000,00

Przebudowa drogi powiatowej NR 4312W na odcin-
ku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościn-
cu, gm. Wołomim

3 850 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów - 
Leśniakowizna - Majdan, gm. Wołomin 3 556 762,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku 
od granicy gm. Tłuszcz do drogi krajowej nr 50, gm. 
Strachówka.

400 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 4328W od drogi 
krajowej nr 50 w msc. Strachówka do skrzyżowania z 
drogą gminną w msc. Zofi nin. gm. Strachówka.

50 000,00

Przebudowa dróg powiatowych nr 4357W Al. Armii 
Krajowej (na odc. od skrzyżowania z ul. Załuskiego 
do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową nr. 4361W ul. 
Sasina (na ode. do linii kolejowej nr E75). gm.Wo-
łomin

 700 000,00

Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w celu 
poprawy bezpieczeństwa 250 000,00

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. 
Małopole, gm. Dąbrówka. 1 760 000,00

Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką nr 635, gm. Wołomin

1 800 000,00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od ronda w 
Majdanie do drogi wojewódzkiej nr 634, gm. Woło-
min.

1 400 000,00

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320W wraz z 
rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad 
rowem melioracyjnym w msc. Dąbrówka

500 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie po-
rozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

3 253 460,00

Dotacja celowa dla gminy Kobyłka-wybudowanie 
ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych 
przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce .

736 356,00

Dotacja celowa dla gminy Marki na realizację zada-
nia pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosno-
wej i Kościuszki.

2 506 614,00

Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację 
zadania przebudowa skrzyżowania dróg powiato-
wych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka

10 490,00

Turystyka 252 356,00

Plac typu OSA Otwarte Sfery Aktywności przy DPS 
Zielonka 50 000,00

Zagospodarowanie turystyczne doliny Bugu na tere-
nie Gmin Dąbrówka i Radzymin 202 356,00

Działalność usługowa 225 859,00

Dotacja celowa Regionalne partnerstwo samorzą-
dów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa infor-
macyjnego w zakresie e-admninistracji i geoinfor-
macji (ASI).

225 859,00

Treść Wartość

Administracja publiczna 415 000,00

Budowa budynku administracyjnego przy ul. Pol-
skiej w Wolominie. 100 000,00

Projekt klimatyzacji budynku Starostwa w Wołomi-
nie przy ul. Legionów 50 000,00

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 
światłowodu Prądzyńskiego - Powstańców 15 000,00

Zakupy sprzętu komputerowego dla Starostawa Po-
wiatowego w Wołominie, serwer i sprzęt informa-
tyczny

250 000,00

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00

Wpłata na fundusz wsparcia Policji - dofi nansowanie 
zakupu samochodów 100 000,00

Oświata i wychowanie 6123 920,00

Budowa windy zewnętrznej przy sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie 224 000,00

Wykonanie instalacji oddymiana klatki schodowej w 
ZSS w Wołominie 150 000,00

Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach 500 000,00

Projekt parkingu przy szkole - ZS Tłuszcz 50 000,00

Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - laboratoria 
i warsztaty oraz kompleksowa modernizacja szkoły 650 000,00

Wykonanie budynku hali sportowej wraz ze szklar-
nią na dachu dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawo-
dowych w Radzyminie

100 000,00

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Za-
wodowe Mazowsze 142 980,00

Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą 
gimnastyczną 38 920,00

Renowacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie 968 020,00

Zakup gruntu w Radzyminie przy ul. Konstytucji 
3-Maja na potrzeby LO Radzymin 300 000,00

Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji 
wraz z rozbudową siedziby biblioteki w Wołominie 3 000 000,00

Ochrona zdrowia 3 000 000,00

Dotacja celowa - Modernizacja oddziałów szpital-
nych, rozbudowa obiektów SZPZOZ, budowa lądo-
wiska, gm. Wolomin

3 000 000,00

Pomoc społeczna 120 000,00

Projekt oraz wymiana systemów ppoż oraz instalacji 
przyzywowej w budynki głównym i pawilonach DPS 
Radzymin

50 000,00

Zakup agregatu prądotwórczego DPS Zielonka 70 000,00

Pozostate zadania w zakresie polityki społecznej 35 000,00

Zakupy inwestycyjne - zakup regałów archiwalnych 
do fi lii PUP w Radzyminie 35 000,00

Rodzina 50 000,00

Wykonanie oświetlenia terenu Domu Dziecka w 
Równem , instalacja 10 szt. lamp 50 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 000,00

Modernizacja parku - w tym budowa pawilonu przy 
pałacu w Chrzęsnem oraz renowacja zabytkowej 
piwniczki

300 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00

Dotacja celowa - projekt remontu dachu Powiatowe-
go Centrum Dziedzictwa i Twórczości 10 000.00

Kultura fi zyczna 200 000,00

Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni w 
Zespole Szkól Ekonomicznych w Wołominie i w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Radzyminie

200 000,00

Razem 39 096 141,001
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Chcemy głęboko wierzyć, że  grudzień  2017 roku na długie lata wpisze się w 
pamięć i serca naszej ząbkowskiej społeczności, a szczególnie wszystkich pracow-
ników, naszych wychowanków, ich rodzin, przyjaciół, którzy czują się związani z 
naszym przedszkolem.

6 grudnia 2017 roku  Publiczne Przedszkole Nr 3 „SKRZAT” świętowało jubi-
leusz 30 – lecia istnienia. Około godziny 13, aula zaczęła wypełniać się uśmiech-
niętymi i wyraźnie podekscytowanymi gośćmi, by punktualnie o godz. 13.00 mo-
gła nastąpić chwila rozpoczęcia uroczystości. 

Rozpoczęła ją oczywiście  dyrektor 
Jolanta Salak, która z placówką zwią-
zana jest zawodowo już ponad 20 lat. 
Uroczyście i ze wzruszeniem powitała 
zebranych gości, dziękując im za obec-
ność oraz te wszystkie lata, w których 
mogła liczyć na ich wsparcie, pomoc i 
życzliwość. Szczególne słowa uznania i 
troski  skierowała do Burmistrza Miasta 
– Roberta Perkowskiego. Na tak ważnej 
uroczystości nie mogło zabraknąć wy-
jątkowych gości. Wśród nich znaleźli się 
Andrzej Sosnowski – mazowiecki wi-
cekurator oświaty,  Robert Perkowski – 
burmistrz Miasta  wraz ze swoim zastęp-
cą Arturem Murawskim i pracownikami 
Urzędu Miasta Ząbki, Wojciech Gut – 
przewodniczący Rady Miejskiej w Ząb-
kach i radni miejscy, radni powiatowi 
– Sławomir Pisarczyk i Małgorzata Zyśk, 
dyrektorzy i pracownicy ząbkowskich 
placówek oświatowych oraz jednostek 
organizacyjnych, ks. Dariusz Korbik – 
proboszcz parafi i Św. Trójcy w Ząbkach, 
Mirosław Sobiecki – komendant Związ-
ku Strzeleckiego Odział Ząbki oraz byli i 
obecni pracownicy przedszkola, przyja-
ciele i absolwenci przedszkola oraz liczne 
grono rodziców.

Następnie goście mieli możliwość 
obejrzeć prezentację multimedialną, 
która przeniosła ich w świat wydarzeń, 
które miały miejsce na przestrzeni 30 lat 
funkcjonowania placówki. Tym chwi-
lom towarzyszyło niezwykłe wzruszenie, 

nierzadko łzy, ale także uśmiechy przy-
woływane wspomnieniami radosnych 
chwil, szczególnie wśród absolwentów i 
długoletnich pracowników przedszkola.

Prawdziwą „bombą energii i śmie-
chu” dla zgromadzonych gości, okazał 
się fantastyczny i niezwykle profesjonal-
ny spektakl taneczno – wokalny „Lubię 
wracać tam, gdzie byłem już” przedsta-
wiony przez połączone siły sześciolat-
ków, przygotowany pod kierunkiem 
nauczycielek „SKRZATA.”

      Po zakończeniu przedstawienia od-
czytano list Marka Michalaka- rzecznika 
praw dziecka oraz  Zdzisława  Sipiery- 
wojewody mazowieckiego, w których na 
ręce dyrektor Jolanty Salak zostały zło-
żone słowa serdecznych podziękowań 
za profesjonalizm, trud i serce włożone 
w działania na rzecz najmłodszych, a 
także życzenia dalszych sukcesów i wy-
trwałości w codziennej pracy z dziećmi 
i ich rodzicami. Gratulacje dla Zespołu 
skierowali również burmistrz Robert 
Perkowski i przewodniczący Rady Mia-
sta Ząbki - Wojciech Gut

     Podczas tak ważnej uroczystości 
nie mogło zabraknąć życzeń, gratulacji 
i prezentów.

Jubileusz był doskonałą okazją do po-
dziękowania i uhonorowania pracowni-
ków i przyjaciół „SKRZATA”, którzy na 
przestrzeni lat w szczególny sposób przy-
czynili się do rozwoju i sprawnego funk-

cjonowania placówki. Dyrektor Jolanta 
Salak wręczyła im statuetki z motywem 
serca i okolicznościowe grawertony.

Słowa wdzięczności i uznania pod 
adresem obecnej pani dyrektor skiero-
wał również  cały zespół pracownikó-
w„SKRZATA”, który wręczając podzię-
kowanie i statuetkę anioła „ZA SERCE 
DLA SKRZATA”, życzył dalszych suk-
cesów  oraz  realizacji pasji i zamierzeń. 

Całą uroczystość uświetnił tort jubi-
leuszowy oraz smakołyki przygotowa-
ne specjalnie na tę okazję przez  zespół 
pracowników „SKRZATA”. Końcowa 
część uroczystości przebiegała na mi-
łych wspomnieniach, rozmowach, pa-
miątkowych  zdjęciach, oglądaniu prac 
plastycznych dzieci tematycznie związa-

nych z jubileuszem, zdjęć archiwalnych 
oraz kronik przedszkola, a także czyta-
niu wierszy  o przedszkolu napisanych 
przez dzieci i ich rodziców. Uroczystość 
przeciągnęła się do późnych godzin wie-
czornych. Była podniosła, wzruszająca, 
pełna przyjacielskich gestów.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
Wszystkim Gościom za obecność w tak 
ważnym dla nas dniu, za wyrazy uzna-
nia i liczne ciepłe słowa, które padły 
pod adresem dyrektor Jolanty Salak, 
wicedyrektor Agnieszki Neuff , kadry 
pedagogicznej oraz całego zespołu pra-
cowników Publicznego Przedszkola Nr 
3 „SKRZAT”.

A my…,no  cóż! Wciąż z nadzieją spo-
glądamy w przyszłość, wierząc że ma ona 

dla nas tysiące cudownych, radosnych 
i niezapomnianych chwil i nieoczeki-
wanych zdarzeń. Wierzymy głęboko, że 
nasi wychowankowie wspominając swo-
je dzieciństwo spędzone w Publicznym 
Przedszkolu nr 3 „SKRZAT”, zgodzą się 
z tą wzniosłą myślą Roberta Fulghuma:

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba 
wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – 
o tym, jak żyć, co robić, jak postępować, 
współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, 
myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy 
świat”

W imieniu 
społeczności przedszkolnej 

Bożena Pietrzak

Rady dietetyka ....

Święta to czas, kiedy szczególnie kuszą różne pyszności. Podpowiadamy kilka sprawdzonych sposobów na odchudzenie 
wigilijnych potraw i bożonarodzeniowych wypieków.

Święta to duże wyzwanie dla osób, 
które się odchudzają i dbają o linię. Czę-
sto bywa tak, że nowy rok witają z nie-
chcianymi dodatkowymi kilogramami. 
Jednak są też tacy, którzy potrafi ą być 

konsekwentni, stosują kulinarne triki i 
podczas świąt chudną. Polska wieczerza 
wigilijna to posiłek zdrowy (kiszonki, 
barszcz, ryba, suszone owoce), ale też 
bardzo kaloryczny (panierka, tłuszcz, 

cukier, mąka). Nie trzeba jednak z niego 
rezygnować. Naprawdę można przygo-
tować pyszne i lżejsze dania wigilijne.

DO 12 RAZY SZTUKA
1. Do panierowania ryby zamiast mąki pszennej używajmy mąki razowej albo 

otrębów zbożowych (trzeba je zmielić).
2. Śledzie, zamiast śmietaną, zalewajmy jogurtem.
3. Zamiast w oleju, podajmy śledzie w zalewie octowo-korzennej.
4. Sernik przygotowany z chudego sera też jest pyszny.
5. Zamiast kalorycznego, tradycyjnego makowca można upiec lekki i pyszny 

biszkopt z makiem.
6. Majonez w sałatce warzywnej warto zastąpić jogurtem naturalnym i przypra-

wami lub oliwą z oliwek.
7. Zamiast tłustego karpia podajmy mintaja, morszczuka lub solę – są chudsze.
8. Ryby nie smażmy na tłuszczu, tylko ugotujmy na parze lub upieczmy z zio-

łami.
9. Zrezygnujmy z panierki. Ryby podajmy z warzywami – surowymi, kiszony-

mi lub grillowanymi.
10. Foremki do pieczenia lepiej wyłożyć papierem do pieczenia, a nie smarować 

tłuszczem.
11. W ciastach i deserach ograniczmy ilość bakalii i cukru.
12. Lepiej zrezygnować z polewy czekoladowej do ciast.

KARP WIGILIJNY
Składniki:
• 1 karp
• pieprz, sól
• 1/4 szkl. jogurtu naturalnego
• łyżka majonezu
• łyżka posiekanego koperku
• 1/2 łyżeczki musztardy,
• sok z cytryny
• oliwa
Przygotowanie:
Filety z karpia umyć, osuszyć, skro-
pić sokiem z cytryny i przyprawić. 
Pozostałe składniki dokładnie wy-
mieszać. Blaszkę do pieczenia wy-
smarować olejem. Ułożyć na blasz-
ce porcję ryby, polać sosem. Piec w 
piekarniku w temperaturze około 
220 stopni przez 15-20 minut. Po-
sypać koperkiem.

Naturalnie zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych oraz spełnienia 
postanowień noworocznych w nadchodzącym 2018 roku życzy Iwona Michalak, dietetyk Naturhouse w Ząbkach.

Centrum Dietetyczne Naturhouse w Ząbkach, 
ul. Orla 8  lok. 69 (obok Poczty Polskiej) tel. 604-110-153 

Godziny otwarcia:  Pon-Śr: 12:00-20:00, Czw, Pt: 8:00-16:00
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Polski węgiel, orzech, groszek, 
kruszywo L. Czumaj

tel. 601-424-209  

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 

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

tel. 604-211-417

KULTURA

Zielonka

Z okazji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia w dniu 16 grudnia 2017 
roku Wydział Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Wołominie 
przeprowadził na Placu Jana Pawła II 
w Zielonce akcję wymiany choinek za 
elektrośmieci. Miejsce udostępnione 
zostało przez Urząd Miasta Zielonka. 

Akcja skierowana była do mieszkań-
ców powiatu wołomińskiego i polegała 

na zbiórce niepotrzebnego, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
którego jak się okazało nie brakuje w na-
szych gospodarstwach domowych. 

W wyniku akcji zebrano ok. 20 m3 
odpadów i rozdano w sumie 150 sztuk 
choinek w donicach, które w okresie 
wiosennym zamiast na śmietnik mają 
szansę być przesadzone do ziemi.

Zużyty sprzęt odebrała nam profe-
sjonalna fi rma „Clean World” z Leśnia-
kowizny, która świadczy kompleksowe 
usługi związane m.in. z odbiorem odpa-
dów, w tym elektrośmieci.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, 
uczestnictwo w akcji i godną do naśla-
dowania postawę proekologiczną oraz 
sympatyczną atmosferę!

Reklama!!!
tel. 694-759-987
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Turniej rozgrywano na sztucznej 
trawie, otoczone bandami i siatką. Tak 
skonstruowane boisko zamontowano w 
hali sportowej przy SP nr 3.W Kobyłce 
zagrały 4 drużyny z klubów Ekstraklasy 
(Legia, Lech, Pogoń i Zagłębie), 3 dru-
żyny zagraniczne (Sparta Praga z Czech 
oraz Starward Kijów i Karpaty Lwów z 
Ukrainy) oraz Wigry Suwałki, Warta Po-
znań, Arkonia Szczecin, Drukarz War-
szawa, Progres Gorzów Wielkopolski, 
Polonia Warszawa. Powiat wołomiński 
oprócz dwóch zespołów Wichru, repre-
zentowała Marcovia i Bóbr Tłuszcz. Me-
cze trwały po 10 minut. 

Pierwszego dnia odbyły się mecze w 
dwóch grupach, z których wyłoniono 
skład Ligi Mistrzów i Pucharu Polski. 
W turniejowej LM zagrały zespoły, które 
pierwszego dnia zajęły w swoich grupach 
miejsca I-IV. Pozostałe ekipy walczyły 
w niedzielę o jak najlepsze lokaty w PP. 
Rewelacją pierwszego dnia okazała się 
drużyna z Tłuszcza, która zajęła w swo-
jej grupie drugie miejsce i znalazła się w 
gronie najlepszych ekip turnieju. Zespo-
ły Wichru wypadły nieco poniżej swoich 
oczekiwań i przyszło im rywalizować 
w rozgrywkach Pucharu Polski. 

 W niedzielne przedpołudnie rozstrzy-
gnęły się losy Pucharu Polski. Wygrała te 
rozgrywki drużyna Karpat Lwów, która 
w fi nale pokonała Marcovię.  W meczu 
o 3 miejsce Drukarz wygrał z Wartą. 
Dalsze miejsca zajęły: Wicher I, Sparta, 
Progres, Wicher II i Polonia.

Po południu grała najlepsza ósemka 
podzielona na dwie czterozespołowe 
grupy. Dwa najlepsze kluby awansowały 
do półfi nałów, a pozostałe grały o miej-
sca 5 i 7. O miejscu 5 zdecydował pił-
karski klasyk, w którym Legia pokonała 
Lecha, a 7 miejsce zajął Starward Kijów, 
wygrywając z Bobrem Tłuszcz.

 W półfi nałach Wigry okazały się 
lepsze od Arkonii, a Pogoń od Zagłębia 
(w tym samym czasie odbywał się mecz 
pomiędzy tymi klubami w Ekstraklasie). 
W meczu o III miejsce Arkonia wygrała 
z „Miedziowymi” 6:2, a w wielkim fi na-
le turnieju „Portowcy” odnieśli wysokie 
zwycięstwo nad Wigrami 7:1.

 W uroczystym zakończeniu turnie-
ju uczestniczyli: trener Andrzej Strej-
lau, burmistrz Miasta Kobyłka Robert 
Roguski, prezes MKS Wicher Kobyłka 
Artur Rola i Mariusz Król, właściciel 
fi rmy WOLF, która była sponsorem ty-

tularnym i fundatorem nagród. Sponsor 
przygotował również stoisko z drukarka-
mi 3D i prezentacją możliwości techno-
logii, w której wykonano unikatowe tro-
fea dla wszystkich drużyn i najlepszych 
zawodników turnieju oraz upominki 
dla uczestników zawodów i kibiców. Do 
najlepszej piątki turnieju zostali wybrani: 
Jakub Iwanowski (bramkarz, Wigry), 
Szymon Małecki (Lech),Norbert Mel-
cher (Legia), Staś Pawula (Arkonia) i 
Alek Michalak (Pogoń).

- Cieszymy się z przebiegu turnieju 
i mamy ogromną satysfakcję przyjmu-
jąc gratulacje i pochwały za organizację 
imprezy. Atmosfera na trybunach była 
wspaniała i dawała piłkarzom dodatko-
wą energię. Wysoki poziom sportowy 
zagwarantowały drużyny, które przyjęły 
nasze zaproszenie. Zarówno akademie 
piłkarskie wielkich klubów, jak również 
te z mniejszych ośrodków szkolenio-
wych pokazały, jak wielki potencjał drze-
mie w dzieciach trenujących piłkę nożną. 
Nie byłoby tego turnieju bez sponsora 
tytularnego, fi rmy WOLF, która oprócz 
profesjonalizmu pokazała pasję swoich 
szefów i pracowników w przygotowaniu 
imprezy. Za wsparcie i zaangażowanie 

8 SPORT

Kobyłka
W dniach 9-10 grudnia odbył się w Kobyłce międzynarodowy halowy turniej piłkarzy z rocznika 2009 WOLF WINTER 

CUP, którego organizatorem był MKS Wicher. W zawodach wzięło udział 17 drużyn. Najlepsza okazała się Pogoń Szczecin, a 
rewelacją rozgrywek został zespół Bobra Tłuszcz. 

dziękuję władzom Kobyłki, Mazowiec-
kiemu Centrum Pomocy Społecznej, 
Fundacji LOTTO, fi rmom NUCTECH, 
Vita Sport, Top Jur, Yucca, a także dy-
rekcjom i pracownikom SP nr 3 i OSiRu 
oraz wolontariuszom i ich opiekunom z 

Trójki i MKS Wicher. Szczególne podzię-
kowania za pracę nad przygotowaniem i 
przeprowadzeniem turnieju kieruję do 
Piotra Harwasa i Piotra Stańczuka – po-
wiedział prezes Wichru Kobyłka Artur 
Rola.


