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Ząbki

Po raz czwarty Ząbki gościły fi nalistów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o sta-
tuetkę „Funny Face”. Patronat honorowy nad tym prestiżowym wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Mazowieckie-
go, Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Sekcja Estrady Związku Artystów Scen Polskich. Scenariusz przygotowały Joanna 
Wysocka i Dominika Wysocka.

W części artystycznej przed publicznością wystąpili laureaci konkursu, aktorzy scen polskich oraz zaproszone gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej m.in. Aneta Figiel, wokalistka i kompozytorka, Marek Torzewski oraz Barbara Romanowicz – Torzewska.

Dokończenie str. 8
Dokończenie str. 4

Dokończenie str. 3

Dokładnie 7161 uczniów i przedszkolaków zakończyło rok szkolny 2017/2018. W uroczystym zakończeniu, w Szkole Pod-
stawowej Nr 3, wziął udział sam premier Mateusz Morawiecki, któremu towarzyszyli najbliżsi współpracownicy, m. in. mini-
strowie Jacek Sasin i Marek Suski oraz poseł Piotr Uściński. 

Za blisko 100 mln zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wybudują 4 nowe wiadukty - 
w Zielonce, Tłuszczu i Mokrej Wsi. Wzrośnie bezpieczeństwo pasażerów w ru-
chu kolejowym. Będzie sprawniejsza komunikacja samochodowa w regionie bez 
oczekiwania przed rogatkami. Inwestycja realizowana jest w ramach moderniza-
cji linii RailBaltica.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają liczbę bezkolizyjnych skrzyżowań. 
27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wołominie spółka PKP PLK podpisała 

umowy z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. na budowę 
czterech wiaduktów - w Zielonce, Tłuszczu i Mokrej Wsi. Inwestycja za 95,2 mln zł 
netto będzie realizowana w latach 2018 – 2020,  w ramach modernizacji linii Warsza-
wa – Białystok (RailBaltica). 

- Konsekwentnie zwiększamy poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg i 
torów. Zielonka, Tłuszcz i Mokra Wieś to kolejne miejscowości, w których będą bez-
kolizyjne przejazdy przez linię kolejową. Nowe obiekty zapewnią sprawniejszy prze-
jazd pociągów z Warszawy do Białegostoku. Podobne rozwiązania na tej trasie ma 
Łochów. Kobyłka, Topór i Jasienica - powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A.
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Rozpocznijmy wakacje na sportowo
30 czerwca w godzinach popołudniowych i wieczornych Marki staną się mekką biegaczy. Tego dnia 

odbędzie się V edycja biegu „Nocny Marek”, dedykowanego tym wszystkim, którzy cenią sobie sporto-
wy i zdrowy tryb życia. Od godziny 17.00 na miejskim stadionie w Markach rozpocznie się cykl imprez 
sportowych, którego zwieńczeniem będzie bieg na 10 km, prowadzący ulicami miasta. Ta niezwykła 
uroczystość będzie wypełniona także wydarzeniami towarzyszącymi. Przewidujemy m.in. gry i zaba-
wy, które przyciągną nie tylko biegaczy, ale również tych mieszkańców Marek, którzy na co dzień nie 
uprawiają sportu.

Zawody zaczynają się o godz. 17.00 od biegów przeznaczonych dla najmłodszych zawodników od 
przedszkolaków do dzieci szkolnych do 15 lat. 

Kolejną częścią imprezy jest marsz Nordic Walking.
Ukoronowaniem sobotniej uroczystości jest bieg na 10 km, prowadzący ulicami Marek. 
Start godzina 21.00.

Zapisy i szczegóły imprezy na stronie http://www.nocnymarek.net/
PP

start: 30 czerwca 2018, godz. 17:00 
miejsce: stadion miejski 

tagi: organizacje pozarządowe, Burmistrz, sport rekreacja 
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Jest to kolejna inwestycja realizowana 
w ramach projektu „Zintegrowana sieć 
ścieżek rowerowych na terenie gmin 
Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ra-
mach ZIT WOF” współfi nasowanego 
przez Unię Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020.

Do końca września powstanie 1,09 
km nowej drogi rowerowej. Łączny koszt 
wykonania inwestycji to : 3 499 201,88 zł.

Wykonawcą jest fi rma Królik Włodzi-
mierz KROL Zakład Robót Drogowych 
i Inżynieryjno-Instalacyjnych z Woło-
mina.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Kobyłka

25 czerwca Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Tłuszcza Pawłowi Bednarczykowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w 
Tłuszczu po rozpatrzeniu sprawozda-
nia fi nansowego z wykonania budżetu 
za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz 
informacji o stanie mienia Gminy, pozy-
tywnie zaopiniowała wykonanie budże-
tu i zawnioskowała o udzielenie absolu-
torium Burmistrzowi Tłuszcza.

Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, 
iż wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje 
uzasadnienie w przedstawionej opinii o 
wykonaniu budżetu za 2017 rok i pozy-
tywnie zaopiniował przedłożone doku-
menty.

Wszystkich uczniów i rodziców po-
witali dyrektor Tomasz Łukawski oraz 
burmistrz Robert Perkowski. Następnie 
premier osobiście pogratulował najlep-
szym uczniom. Najlepsi mieli średnią 
ocen  grubo powyżej 5,5. A zupełnie 
najlepsza z najlepszych osiągnęła wynik 
wręcz niewiarygodny. Średnia 6,0 zrobiła 
na wszystkich ogromne wrażenia. 

Premier życzył wszystkim uczniom, by 
dzięki dobrym ocenom na świadectwach 
odnosili w przyszłości same sukcesy i re-
alizowali marzenia dla dobra własnego i 

dla dobra Ojczyzny. Jak zaznaczył, szkoła 
jest dobra i potrzebna, "ale z pewnością 
dziś większość z Was cieszy się, że nauka 
się kończy i zaczynają wakacje".

Szef rządu zwrócił uwagę, że podczas 
wakacji szczególnie ważne jest bezpie-
czeństwo i przypomniał najmłodszym, 
by korzystali ze strzeżonych kąpielisk, a 
w górach poruszali się po szlakach tury-
stycznych.

Na zakończenie Prezes Rady Mini-
strów nawiązał do patrona Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Ząbkach.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej mareckiej społeczności markowianie wywalczyli Podwórko Talentów Nivea, które 
powstanie przy ulicy Zygmuntowskiej.

Na marecką lokalizację podczas trwa-
nia konkursu oddano łącznie 27.617 
głosów, co dało ostatecznie 4 miejsce w 
końcowym  rankingu.

- Po raz kolejny udowodniliśmy, że w 
mieszkańcach Marek drzemie ogromny 
potencjał! Wspólnymi siłami wywalczy-
liśmy Podwórko Talentów Nivea!!! Dzię-
ki pełnej mobilizacji podczas ostatnich 
dni głosowania udało nam się zająć 4 
miejsce w ostatecznym rankingu. Dzię-

kuję wszystkim i każdemu z osobna, kto 
oddawał głosy na naszą lokalizację. To 
naprawdę budujące, gdy obserwowało 
się tak wielkie zaangażowanie dla wspól-
nej sprawy w całym mieście – napisał na 
portalu facebook burmistrz Jacek Orych 
tuż po ogłoszeniu wyników.

Podwórko Talentów Nivea składa się 
z trzech części. W części sportowej znaj-
dują się takie atrakcje jak: mini ścianka 
wspinaczkowa (kubik), huśtawka bocia-

nie gniazdo czy coś, co pamiętają 40-let-
ni tatusiowie - tor do gry w kapsle. Część 
naukowa to m.in. planetarium, stacjo-
narny rowerek, który pozwala zaświecić 
lampkę bądź uruchomić wiatraczek oraz 
zegar słoneczny. W części artystycznej 
znajdują się mini scena teatralna oraz 
tablice muzyczne z bębnami.

PP

19 czerwca Kobyłka zawarła umowę na budowę chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ul. Serwituckiej na odc. 
Zagańczyka-Moniuszki oraz w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Napoleona wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i wykonaniem nakładki asfaltowej.

22 czerwca, w miejskiej sali koncertowej odbyła się konferencja grupy „Radzy-
min Nowe Pokolenie”, podczas której przedstawiono członków stowarzyszenia i 
zarząd. Główny cel spotkania to prezentacja pomysłów na dalszy rozwój gminy 
Radzymin. A pomysłów, całkiem interesujących było sporo, praktycznie w każdej 
dziedzinie życia.   

„Radzymin Nowe Pokolenie” wystar-
towało jako komitet wyborczy w roku 
2014, jednak trzeba pamiętać, że or-
ganizacja ta zrzesza osoby, które swoją 
działalność społeczną i publiczną zaczęły 
często wiele lat wcześniej. Założyciele 
RNP to Krzysztof Chaciński (obecny 
Burmistrz Radzymina) i Krzysztof Do-
brzyniecki (obecny Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Radzyminie) i jest to 
już ich drugie stowarzyszenie – zaczynali 
w 2006roku, jako Stowarzyszenie „Ra-
dzymińskie Forum”.

Po wyborach w 2014 roku, w Radzie 
Miejskiej w Radzyminie powstała sze-
roka koalicja, którą połączyły wspólne 
priorytety i sposób patrzenia na gminę. 
Grono to zaczęło się rozrastać również 

poza radę miejską – dołączali do niego 
sołtysi, członkowie rad sołeckich, pe-
dagodzy, działacze społeczni i przedsię-
biorcy. Tak też powstało stowarzyszenie 
„Radzymin Nowe Pokolenie”.
• Priorytety stowarzyszenia „Radzymin 

Nowe Pokolenie”:
• Rozwój infrastruktury i oferty spor-

towej, kulturalnej, edukacyjnej i spo-
łecznej

• Intensywny rozwój odwodnień i sieci 
drogowej

• Rozwój komunikacji pasażerskiej
• Umocnienie historycznej pozycji zie-

mi radzymińskiej
• Podniesienie jakości i bezpieczeństwa 

przestrzeni publicznej
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Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin w Ząbkach, Markach i Zielonce”
dofi nansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy

nr 559.2017 z dn. 30.12.2017 r. i Miasta Ząbki

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA DLA RODZIN

Prowadzący Punkt: Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
Siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
  przy ul. Słowackiego 21
telefon:  660 907 563
e-mail:   pro-pracownia@wp.pl   
strona www: www.stowarzyszeniepro.pl
Zakres oferowanych usług:
• psychoterapia indywidualna    
•  psychoterapia par
•  pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry
•  konsultacje wychowawcze pedagoga
• poradnictwo socjalne
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
środy w godz.  9.00 -  13.00.       piątki w godz. 9.00 – 13.00 
lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia wtorki w godz.  12.00 – 16.00

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia:

Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wstępnej konsultacji 
będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00.

Burmistrz Tłuszcza podpisał porozumienie w sprawie budowy światłowodu na 
terenie Gminy Tłuszczu w ramach projektu „Mazowiecka Unia Światłowodowa”. 
Celem projektu jest m.in. budowa na terenie gminy Tłuszcz inwestycji światłowo-
dowych z dofi nansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa. Inwestycja jest realizowana przez fi rmę Orange Polska. Zasięg inwestycji 
obejmie budowę światłowodu do wszystkich szkół na terenie gminy Tłuszcz oraz 
wskazanych przez UKE terenów, pozbawionych obecnie możliwości korzystania z 
Internetu obejmujących 247 wytypowanych gospodarstw domowych.

W ramach pro-
jektu   współfi nanso-
wanego ze środków 
UE   inwestycja re-
alizowana będzie do 
granicy działek, na 
których znajdują się 

gospodarstwa domowe. Przyłącza do 
budynków będą natomiast realizowane 
na koszt fi rmy Orange. Wybudowanie 
przyłączy pozwoli mieszkańcom na 
uzyskanie dostępu do Internetu bez li-
mitu transferu danych o prędkości co 
najmniej 100Mb/s. W pierwszej ko-
lejności zostaną podłączone jednostki 
oświatowe – w terminie do 22.08.2018 r. 
(Zespół Szkół w Mokrej Wsi i w Miąsem 
do 22.02.2019 r.), a w następnym etapie 
mieszkańcy. Ostateczny termin realizacji 
inwestycji został określony do dnia 31 
sierpnia 2020r.

Inwestycja ta będzie mogła być roz-
szerzona o budowę kolejnych przyłą-
czy światłowodowych do gospodarstw 
domowych po przeprowadzeniu fak-
tycznego zapotrzebowania. Dlatego, 
też ruszamy z akcją zbierania deklara-
cji mieszkańców chcących, aby do ich 
posesji wybudowane zostało bezpłatne 
przyłącze światłowodowe.  Decyzja o 
przystąpieniu przez fi rmę Orange Polska 
do realizacji inwestycji będzie zależała od 
ilości osób i instytucji zainteresowanych 
wybudowaniem (na koszt fi rmy Orange 

Polska) przyłączy 
do posesji. Zatem 
im więcej osób 
wyrazi chęć przy-
stąpienia do pro-
jektu i zgłosi swoją 
posesję do wybu-
dowania przyłącza do sieci szerokopa-
smowej, tym większa jest szansa na to, 
iż fi rma Orange Polska na własny koszt 
będzie budowała kolejne przyłącza świa-
tłowodowe. Mieszkańcy naszej Gminy 
nie będą ponosili żadnych kosztów zwią-
zanych z budową przyłącza. Złożenie de-
klaracji nie zobowiązuje również miesz-
kańca do zawarcia umowy na dostawę 
Internetu z fi rmą Orange.  Na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa fi rma 
Orange będzie zobowiązana do udo-
stępniania wybudowanej infrastruktury 
innym operatorom. 

Mieszkańcy zainteresowani budową 
przyłączy proszeni są o wypełnienie 
deklaracji i dostarczenie jej do   Biura 
Obsługi Interesanta w Urzędzie  Miej-
skim w Tłuszczu, bądź przesłanie ska-
nu na adres mailowy urzad@tluszcz.pl. 

Deklaracje  można pobrać na stronie 
www.tluszcz.pllub otrzymać na miejscu 
w Biurze Obsługi Interesanta. Wszelkich 
informacji na temat planowanej inwe-
stycji udziela Pan Tomasz Jusiński – Se-
kretarz Gminy pod tel. 29 75-73-334 lub 
email: sekretarz@tluszcz.pl

W przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny rankingu pozyskiwania 
dofi nansowań unijnych w perspektywie 2014-2020, Gmina Tłuszcz zajmuje 368 
miejsce na 2238 gmin. Tym samym jest 4 gminą w Powiecie Wołomińskim, wy-
przedzając takie gminy jak Jadów, Radzymin czy Zielonka. 

Jak podkreślił GUS, dane dotyczą pro-
jektów realizowanych na terenie danej 
jednostki samorządu terytorialnego i nie 
należy ich utożsamiać wyłącznie z projek-

tami realizowanymi przez gminę czy mia-
sto. Podane liczby odnoszą się do podpisa-
nych umów o dofi nansowanie projektów 
unijnych i uwzględniają koszty niekwali-

fi kowalne. Chodzi o fundusze ze środków 
UE na lata 2014-2020 dostępne w ramach 
krajowych programów operacyjnych, ta-
kich jak PO Infrastruktura i Środowisko, 
a także programów regionalnych, po któ-
re mogą sięgać benefi cjenci na obszarze 
danego województwa. W zestawieniu nie 
wzięto pod uwagę Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW). 

 W Zielonce, Tłuszczu, 
Mokrej Wsi powstaną 4 wiadukty

Dokończenie tekstu ze str. 1

W Zielonce przewidziano dwie inwe-
stycje: nowy wiadukt drogowy nad ul. 
Kolejową oraz wiadukt kolejowy, wraz z 
drogą dojazdową, które połączą rejon ul. 
Inżynierskiej, Leśnej i Słowackiego. Po-
wstaną także chodniki i ścieżki rowero-
we. Nowe obiekty umożliwią kierowcom 
płynny przejazd, co istotnie usprawni ko-
munikację w mieście i regionie. Wartość 
ponad 28 mln zł. 

W Tłuszczu nowy wiadukt drogowy 
połączy dwie części miasta oraz zapewni 
dobre skomunikowanie z centrum miasta 
(ul. Warszawska i ul. Wiejska). Obiekt za-
stąpi przejazd w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 634 (łączącej m.in. Warszawę z Tłusz-
czem). Winda na wiadukcie zapewni 
m.in. bezpieczny i sprawny dostęp do po-
sesji mieszkańcom ulic Bocznej i Przejaz-
dowej. Na inwestycję przewidziano ponad 
35 mln zł. 

W Mokrej Wsi powstanie wiadukt 
drogowy w miejscu przejazdu kolejowo-
-drogowego przez linię Warszawa – Biały-
stok (nr 6).To droga wojewódzka łącząca 
Wolę Rasztowską i Zawiszyn. Wiadukt 
usprawni komunikację pieszą i samocho-
dową w mieście i między przedzielonymi 
linią miejscowościami. Wartość inwestycji 
to prawie 32 mln zł.  Skomunikowanie 
nowych obiektów z istniejącym układem 
drogowym zapewni dobudowa dróg do-
jazdowych. Przewidziano ścieżki rowero-
we, chodniki oraz udogodnienia dla osób 
o ograniczonej mobilności. 

-To bardzo ważna inwestycja dla całe-

go powiatu. Nowe obiekty zdecydowa-
nie usprawnią komunikację w regionie. 
Oznacza to nie tylko mniej korków, ale i 
wzrost bezpieczeństwa oraz sprawniejszy 
ruch kolejowy na trasie z Warszawy w 
stronę Białegostoku -powiedział  Kazi-
mierz Rakowski, starosta wołomiński.

Przedsięwzięcia w Zielonce, Tłuszczu i 
Mokrej Wsi będą realizowane w ramach 
projektu: "Prace na linii E75 na odcinku 
Sadowne – Czyżew wraz z robotami po-
zostałymi na odcinku Warszawa Rember-
tów – Sadowne" i fi nansowane z unijnego 
instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). W 
ramach projektu PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. wybudują także bezkolizyjne 
skrzyżowania w Kobyłce, Toporze, Łocho-
wie i w Małkini oraz bezpieczne przejścia 
pod torami w Jasienicy i Łochowie. 

Zmienia się trasa Warszawa – Biały-
stok

Na odcinku Warszawa Rembertów – 
Zielonka – Tłuszcz – Sadowne zasadnicze 

prace zostały już zakończone. Pasażerowie 
korzystają z nowych peronów i przejść 
podziemnych. Bezpieczny i sprawny 
przejazd umożliwiają oddane do użytku 
bezkolizyjne skrzyżowania dróg i torów w: 
Warszawie Rembertowie (1), Zielonce (2), 
Wołominie (2), Szewnicy (1) oraz Urlach 
(1). 

Obecnie trwają prace na linii RailBalti-
ca na odcinku Sadowne – Czyżew. Prze-
budowywane są perony, stacje, mosty, 
przejazdy kolejowo-drogowe, tory i sieć 
trakcyjna. Wartość robót na środkowym 
odcinku trasy Warszawa – Białystok to 
521 mln złotych. W przyszłym roku roz-
poczną się prace na podlaskim fragmencie 
RailBaltica, od Czyżewa do Białegostoku. 
Po zakończeniu modernizacji czas prze-
jazdu między Warszawą a Białymstokiem 
zajmie poniżej 2 godzin. Pasażerowie zy-
skają większy komfort podróży. Zakoń-
czenie robót na trasie Białystok – Warsza-
wa planowane jest do 2021 roku.
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Radzymin

14 czerwca br. burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowy z fi rmą Lubcom na wykonanie projektów 
dwóch parków w Radzyminie: Parku Czartoryskiej w centrum miasta oraz zagospodarowania terenu dawnego Cmentarza 
Ewangelickiego przy ulicy Polnej. Zgodnie z wcześniejszą koncepcją Park Czartoryskiej zyska w ciągu najbliższych lat nowe 
oblicze i ma stać się reprezentacyjnym miejscem w mieście. Na budowę parków Gmina Radzymin pozyskała pod koniec 
ubiegłego roku blisko 14 mln zł dofi nansowania zewnętrznego.

Zgodnie z umowami projekt przebu-
dowy Parku Czartoryskiej ma być go-
towy do końca czerwca 2019 r., a drugi 
projekt – budowy parku przy ul. Polnej 
– ma powstać do końca roku bieżącego. 
Łączna wartość obu umów wynosi ok. 
464 tys. zł (odpowiednio 380 tys. i 84 tys. 
zł).  - Rozpoczynające się prace projek-
towe są ważnym, milowym krokiem na 
drodze do modernizacji Parku Czarto-
ryskiej i do stworzenia nowych, przyja-
znych przestrzeni parkowych w naszym 
mieście. Wszystkim mieszkańcom od lat 
bardzo zależy na przywróceniu świetno-
ści Parku Czartoryskiej i teraz zaczyna-
my realizować to zadanie – powiedział 
Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzy-
mina.

- Rewitalizacja parków jest dużym 
przedsięwzięciem, nad którym praco-
waliśmy przez ponad dwa lata. Przygoto-
wania przyniosły efekty w postaci rekor-
dowego dofi nansowania, dzięki któremu 
możemy przekuwać wizję w rzeczywi-
stość. Na podstawie opracowywanych 
teraz projektów chcemy stworzyć wspa-
niałe zielone tereny w sercu i na obrze-
żach miasta, które będą nawiązywały 
do historii Radzymina, a jednocześnie 
spełniały nowoczesne wymogi kształto-
wania krajobrazu miejskiego – dodaje 
burmistrz Chaciński.

Park Czartoryskiej
Koncepcja przebudowy Parku Czar-

toryskiej zakłada rewitalizację obszaru 
parkowego w obrębie ulic Strzelców Wi-
leńskich, 11- Listopada oraz Batorego i 
Żeligowskiego. Zgodnie z tą koncepcją 
w Parku Czartoryskiej wyznaczono trzy 
części funkcjonalne: wypoczynkową, 
sportowo-rekreacyjną oraz wejściową. 
Projektowanie będzie obejmowało m.in. 
budowę nowych alejek, przestrzeni re-
kreacyjnej z placem zabaw dla dzieci, 
siłowni pod chmurką oraz zespołu bo-
isk. W części wypoczynkowej ważnym 
elementem krajobrazowym pozostanie 
istniejący zbiornik wodny, który ma zo-
stać oczyszczony oraz przebudowany. W 
strefi e wejścia do parku planuje się mo-
dernizację budynku starej tężni oraz po-
wstanie m.in. strefy aktywności fi zycznej 
z możliwością połączenia jej z terenem 
pobliskiej szkoły.

W zakres prac wchodzi również za-
projektowanie nowych ławek, fontanny, 
tarasów i pergoli, a także mostków, które 
mają być wkomponowane w nowy układ 
alejek parkowych. Teren parku ma zostać 
oświetlony oraz objęty monitoringiem. 
W Parku Czartoryskiej przewiduję się 

także budowę „hotspotów”, które pozwo-
lą na korzystanie z sieci interenetowej. 
Punktem centralnym parku ma być plac 
historyczny ze zbiornikiem wodnym, 
nazwanym roboczo „Bijące serce parku”.

Do obszaru parkowego zostanie włą-
czona część terenu Przedszkola nr 1, któ-
re w zamian otrzyma nowy, własny plac 
zabaw na tyłach obecnej działki, z górką 
rekreacyjną i strefą dla nauczycieli i ro-
dziców. Przedszkole zyska także nowy 
wjazd na teren z uliczki zlokalizowanej 
po północnej stronie przedszkola, nowe 
oświetlenie i monitoring.

Park przy ul. Polnej w Radzyminie
Druga z umów, podpisanych z fi rmą 

Lubcom, dotyczy projektu przekształce-
nia dawnego Cmentarza Ewangelickiego 
przy ul. Polnej w tereny zielone w taki 
sposób, aby ten obszar stał się dostępny 
i przyjazny dla mieszkańców. Rewitali-
zacja będzie miała na celu przybliżenie 
mieszkańcom i turystom historii dawne-
go cmentarza, edukację nt. społeczności 
ewangelickiej, która kiedyś mieszkała na 
terenie gminy Radzymin, a także stwo-
rzenie zielonej przestrzeni na spacery i 
wspomnienia.

Projektowane alejki będą pełnić 
funkcję ścieżki historycznej, przy której 
planuje się umieszczenie zabytkowych 
pozostałości po cmentarzu, w tym m.in. 
renowację dawnej bramy wejściowej 
i wybranych pomników. Przy ścieżce 
projektowane będą ławeczki i elementy 
otoczenia parkowego, w tym pagórek 
widokowy. W planach są także stojaki 
rowerowe. Ponadto do zakresu prac na-
leży zaprojektowanie plansz, które będą 
przedstawiać dzieje mieszkańców wy-
znania ewangelickiego w całej gminie, 

ze szczególnym uwzględnieniem terenu 
przy ulicy Polnej.

O dofi nansowaniu i wykonawcy
Pod koniec ub. roku gmina Radzymin 

uzyskała rekordowe dofi nansowanie 
unijne w kwocie blisko 14 mln złotych na 
projekt „Zielony Radzymin – rozwój te-
renów zielonych w centrum miasta”, któ-
ry obejmuje rewitalizację gminnych tere-
nów parkowych, co ma podnieść prestiż 
miasta i jego atrakcyjność w oczach za-
równo mieszkańców, jak i turystów.

Zgodnie z listą rankignową, ogłoszo-
ną przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
konkursie w ramach II osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, działanie: „Po-
prawa jakości środowiska miejskiego”, 
typ projektu: „Rozwój terenów zieleni 
w miastach i ich obszarach funkcjonal-
nych”, pozyskana kwota uplasowała Ra-
dzymin na czwartym miejscu wśród 56 
zwycięskich miast w Polsce. Dofi nanso-
wanie unijne pozwoli nie tylko zmoder-
nizować Park Czartoryskiej i stworzyć 
park przy ul. Polnej, ale będzie również 
wykorzystane na zagospodarowanie par-
ków na placach T. Kościuszki i Wolności 
w centrum Radzymina. 

Firma Lubcom sp. z o.o., która wygrała 
przetarg na projektowanie parków Czar-
toryskiej i przy ul. Polnej w Radzyminie, 
specjalizuje się w konsultingu gospodar-
czym ze szczególnym uwzględnieniem 
zarządzania projektami w dziedzinie 
czynienia środowiska bardziej przyja-
znym dla życia. Spółka koncentruje swo-
ją działalność na projektach w obszarach 
ochrony i kształtowania środowiska, bu-
downictwa i zabytków. 

W dniach 19-21 czerwca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
gościło zagraniczną delegację w ramach programu benchlearning Publicznych 
Służb Zatrudnienia (w skrócie PSZ). 

Celem sieci powstałej w maju 2014 
roku jest wspieranie realizacji założeń 
Europejskiej Strategii Zatrudnienia, 
inicjatyw KE w zakresie zatrudnienia, 
krajowych polityk rynku pracy i dosko-
nalenie systemów służb zatrudnienia 
poszczególnych państw oraz integracja 
europejskiego rynku pracy. 

Do wizytowania przez asesorów PSZ 
na szczeblu powiatu wytypowane zostały 
dwa powiatowe urzędy pracy z Mazow-
sza: PUP w Grójcu i PUP w Wołominie. 

Wizyta w wołomińskim urzędzie od-
była się w dniu 20 czerwca. Mieliśmy 
przyjemność gościć panią R. Haublein 
z Niemiec, która jest członkiem Komisji 
Europejskiej, panią A. de Smedt (PSZ 
Belgia) oraz pana E. Davern (ICON). 
Delegatów ciekawiła sytuacja panująca 

na lokalnym rynku pracy oraz współ-
praca PUP z pracodawcami. Ponadto 
pytano o pochodzenie i wysokość środ-
ków na aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych, jak też o stosowane przez 
nas formy wsparcia i efekty realizowa-
nych działań. Gości interesowała bardzo 
współpraca PUP z Ministerstwem, za-
kres naszej autonomii i platformy współ-
pracy z innymi rynkami pracy. Dyskusja 
odbyła się zarówno z kadrą zarządzającą 
i kierowniczą, jak i z pracownikami ma-
jącymi stały kontakt z klientami urzędu. 

W ciągu najbliższych miesięcy z 
wizyty powstanie raport, w którym 
wskazane zostaną mocne strony PSZ, 
jak też rekomendacje mające popra-
wić funkcjonowanie PSZ W Polsce.
                     Powiatowy Urząd Pracy

Wiosna to dobry okres na zarybia-
nie. Dlatego wędkarze z koła PZW 61 
Ząbki po zarybianiu Glininanek w Zie-
lonce w miesiącu maju 40 000 naryb-
kiem szczupaka, postanowili zakupić 
niedawno 700 sztuk węgorza i wpuścić 
go na te same stawy w Zielonce.

Członkowie Koła Sławomir Pisarczyk, 
Jarosław Pisarczyk i Zygmunt Truba, de-
likatnie, by nie uszkodzić ryb wpuścili 
je do wody. W tym roku planują jeszcze 
dopuścić karpia, amura i lina.

Koło stara się systematycznie zarybiać 
Stawy w Zielonce, aby populacja ryb 
była coraz większa, ku zadowoleniu ko-
legów wędkarzy.
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Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki,

telewizory, piekarniki, itp.
Kobyłka, tel. 502 – 188 - 233

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

W dniu 25.06.2018 została podpisana 
umowa o udzielenie dotacji ze środków 
fi nansowych budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „ Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywacji Sołectw 
MAZOWSZE 2018” z Gminą Poświęt-
ne reprezentowaną przez Wójta Jana 
Cymermana na zadania pn. ”Żyj fi t-wy-
posażenie siłowni zewnętrznej i placu 
zabaw w miejscowości Cygów” oraz „Re-

mont i wyposażenie boiska sportowego 
w miejscowości Międzyleś”. Kwoty przy-
znanego dofi nansowania do każdego za-
dania wynoszą 10 000,00 zł . W imieniu 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
umowę podpisał Wicemarszałek Wie-
sław Raboszuk.

Koszty wykonania obu zadań plano-
wane są w kwocie 60 023,46 zł.

20 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta Kobyłka odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom IV Gminnego Kon-
kursu Reportażu. Patronat na konkursem objęli już po raz czwarty: Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski oraz redakcja 
„Wieści Podwarszawskich”.

Konkurs  organizowany jest w Zespole 
Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce  przez 
nauczycielki języka polskiego – Anetę 
Wawrzynów i Annę Jarząbek. Jego adre-
satami byli uczniowie klas siódmych SP 
oraz II i III gimnazjum z terenu miasta 
Kobyłka.

Tegoroczna edycja konkursu była nie-
rozerwalnie związana ze świętem miasta, 
czyli 50 rocznicą nadania Kobyłce praw 
miejskich. Zadaniem uczniów było na-
pisanie reportażu bądź przygotowanie 
fotoreportażu na temat „50 lat minęło…
Złoty jubileusz miasta Kobyłka”.   

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria - reportaż:

• I miejsce - Magdalena Ducka

• II miejsce - Olga Pastuszka

• III miejsce - Jakub Rybałtowski

Kategoria - fotoreportaż:

• I miejsce -Fryderyk Ziemski

• II miejsce -Monika Zielińska

• III miejsce - Anna Dąbrowska
Zdolnym reporterom z kobyłkow-

skich szkół nagrody i dyplomy wręczyli 
Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Rogu-
ski, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
nr 2 w Kobyłce – Urszula Gromelska 
oraz organizatorki konkursu: Aneta 
Wawrzynów i Anna Jarząbek.

Wszystkim laureatom jeszcze raz gra-
tulujemy!

10 czerwca 2018 r. na terenie miejscowości Dąbrówka odbył się już ,,IV Bieg po 
zdrowie’’. W tym roku wzięło w nim udział 250 osób. Organizatorami tego wyda-
rzenia był Urząd Gminy Dąbrówka, a współorganizatorami Szkoła Podstawowa 
im. C. K. Norwida w Dąbrówce i MUKS Dąbrówka.

Bieg był sportowym rozpoczęciem Gminnego Dnia Dziecka. Najmłodsza katego-
ria, czyli przedszkole, wystartowała już o godzinie 11:00, pokonując dystans 300 m. 
Następnie pobiegły klasy 1-3, których trasa biegu wynosiła 600 m. Potem przyszedł 

Tania
reklama!!!  

tel. 694-759-987

czas na kategorię 4-6, dla których przy-
gotowano odcinek o długości 1000 m. 
Ostatnią grupą sportowców były klasy 7 
i gimnazjum, których postawiono przed 
wyzwaniem pokonania 1500 m. W każ-
dej z kategorii wprowadzono sprawie-
dliwy podział na dziewczęta i chłopców, 
dzięki czemu wszyscy mieli równe szan-
se. Pomimo upału nasi biegacze poradzi-
li sobie znakomicie. Dla każdego uczest-
nika przygotowane były piękne medale 
wykonane specjalnie na tę okazję, lody 
oraz woda, dzięki którym łatwiej było 
znieść tę wysoką temperaturę. Ofi cjal-
ne zakończenie biegu odbyło się pod 
Urzędem Gminy w Dąbrówce podczas 
Gminnego Dnia Dziecka. Na specjalnie 
przygotowanej scenie wójt Dąbrówki 
Radosław Korzeniewski wręczył okazałe 
puchary i nagrody dla pierwszych trzech 
biegaczy w każdej z kategorii.

Raz jeszcze wielkie gratulacje dla 
wszystkich biegaczy, którzy mimo upału 
wzięli udział w biegu i świetnie się bawili.

 Poniżej zamieszczamy wyniki: 
PRZEDSZKOLE: Chłopcy

1. Filip  Paciorek
2. Adrian Mirkowski
3. Antoni Rasiński

PRZEDSZKOLE: Dziewczyny

1. Milena Waś
2. Lena Świadek
3. Amelia Gawlik  

KLASY I-III: Chłopcy

1. Maciej Gwóźdź
2. Leonard Sibilski 
3. Bartosz Jóźwiak

KLASY I-III: Dziewczyny 

1.Alicja Zadróżna
2.Lena Iwanicka
3.Julia Banasiak

KLASY IV-VI: Chłopcy 

1.Damian Pęcznik
2.Dawid Szydłowski 
3.Kamil Sobczak 

KLASY IV-VI: Dziewczyny 

1.Maria Piasecka
2.Ola Makowska 
3.Kinga Rogulska
KLASY VII I GIMNAZJUM: Chłopcy

1.Michał Zborowski
2.Jakub Majewski 
3.Kacper Bieniek 

KLASY VII I GIMNAZJUM: Dziewczyny  

1.Daria Banasiak
2.Weronika Paź
3.Aleksandra Myśliwiec
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NIEMOWLAKI
I MAŁE DZIECI

PONIEDZIAŁEK 
ŚRODA
PIĄTEK

(ZAJĘCIA TRWAJĄ 30 MINUT)
Podane terminy obowiązują 9-20 lipca.

Koszt cyklu 165 zł ( 6 wejść)
• 17:00 GRUPA PODSTAWOWA NIEMOWLAKI
• 17:30 GRUPA ZAAWANSOWANA NIEMOWLAKI
• 18:00 DZIECI 2-3 LATA
• 18:30 DZIECI 4-5 LAT

NAUKA
PŁYWANIA

DLA DZIECI

PONIEDZIAŁEK
ŚRODA
PIĄTEK

Zajęcia trwają 2 tygodnie
Koszt cyklu: 150 zł (6 wejść)

• 25 CZERWCA - 6 LIPCA
• 30 LIPCA-10 SIERPNIA
• Bystrzyki (5-6 lat) 17:45-18:30
• Bystrzyki (7-9 lat) 18:30 -19:15

ZUMBA PONIEDZIAŁEK
Koszt cyklu 80 zł ( 4 wejścia)

• 20:00 (CYKL:2,9,16,23 lipiec)
• 20:00 (CYKL:6,13,20,27 sierpień)

AQUA
AEROBIC

WTOREK
CZWARTEK

Koszt cyklu 160 zł ( 8 wejść)
• 20:00 (CYKL: 3,10,17,24 (wtorek)
• 5,12,19,26 (czwartek) lipiec)

REHABILITACJA
PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

Koszt cyklu 60 zł (4 wejścia)
• 19:15 (CYKL: 2,4,9,11 lipiec)
• 19:15 (CYKL: 16,18,23,25 lipiec)
• 19:15 (CYKL: 20,22,27,29 sierpień) 

Zajęcia poranne odbywają się zgodnie z grafi kiem
obowiązującym w roku szkolnym z wyjątkiem

6.08 do 19.08

Grupy ruszą przy minimalnej liczbie uczestników: 6 osób.
Zapisy w BOK i pod nr telefonu: 504 090 014

Podopieczni Grzegorza Engela z sekcji kickboxingu MKS Wicher, zapewnili 
swojemu trenerowi bardzo intensywny, ale okraszony sukcesami weekend. W so-
botę Patryk Kuryłek obronił tytuł zawodowego mistrza Polski w formule K1, a 
w niedzielę sześciu zawodników i jedna zawodniczka zdobyli łącznie 10 medali 
podczas zawodów Pucharu Polski.

W sobotę od rana w Bałtowie koło 
Ostrowca Świętokrzyskiego odbywały 
się walki w ramach pucharu Polski. Po 
południu trenerzy Grzegorz Engel i Piotr 
Bombik wraz z zawodnikami zamiast 
wypoczywać po trudach rywalizacji, 
wspólnie udali się do podwarszawskiej 
Lesznowoli na galę organizowaną przez 

PZKB, na której w obronie pasa do rin-
gu miał wyjść Patryk Kuryłek. Trenerzy  
sekundowali swojemu podopiecznemu 
w narożniku, a koledzy z sekcji dopingo-
wali go z trybun. Rywalem Patryka był 
pochodzący z Wrocławia Krystian Ber-
natowicz. Pretendent do tytułu okazał się 
bardzo wymagającym przeciwnikiem, 

ale zwycięzcą walki, niejednogłośną de-
cyzją sędziów, został zawodnik Wichru. 

Po walce Patryka cała ekipa wróciła do 
Bałtowa, by w niedzielnych fi nałach Pu-
charu Polski "Jurassic Warriors" pokazać, 
że są wiodącą siłą w polskim kickboxin-
gu. Część zawodników wystartowała w 
dwóch kategoriach wagowych, by sto-
czyć więcej walk. 

Klasę pokazał, powracający do dobrej 
dyspozycji, Rafał Sitek, który zwyciężył 
w gronie seniorów w dwóch kategoriach 
wagowych: do 69 i 74 kg. Podwójnymi 
medalistami wśród seniorów zostali 
jeszcze Tomasz Żmijewski srebro w kat. 
-69kg oraz brąz w kat. -74kg i Adrian 
Rak brąz w kat. 84kg oraz srebro w kat. 
-89kg.  W juniorskich zmaganiach złoto 
w kat – 69 wywalczył Dariusz Giera, a 
Paulina Matera zdobyła srebrny medal 
w kat – 65 kg. Do starszych zawodników 
swoje medale dołożyła dwójka kadetów. 
Edwin Gronowski srebro w kat. -52kg 
(kadet starszy) Dominik Gajewski brąz 
w kat. +57kg (kadet młodszy).

- Zakończyliśmy sezon wiosenny 
bardzo mocnym akcentem. Cieszę się 
zarówno z sukcesów Patryka na zawo-
dowych ringach, jak i z wyników pozo-
stałych zawodników na zawodach rangi 
mistrzowskiej. Szczególnie, że osiągamy 
sukcesy we wszystkich kategoriach wie-
kowych. Po przerwie do wysokiej formy 
wraca Rafał Sitek i wierzę, że po dawnych 
sukcesach juniorskich przyjdzie dla nie-
go czas na kolejne medale w dorosłym 
kickboxingu. Darek Giera jest obecnie 
w ścisłej czołówce polskiego K1 wśród 
juniorów i dalej się harmonijnie rozwija. 
Stałe postępy robi również grupa treno-
wana na co dzień w Radzyminie przez 
Piotra Bombika, która przysparza medali 

dla Wichru– podsumował występy swo-
ich podopiecznych trener Engel.

- To była moja pierwsza obrona mi-
strzowskiego pasa i mam nadzieję, że 
na długo tytuł zawodowego mistrza Pol-
ski zostanie w moich rękach. Rywal był 
bardzo wymagający, ale dzięki realizacji 
w ringu założeń taktycznych trenerów 

Engela i Bombika okazałem się lepszy 
od pretendenta. Teraz czas na krótki od-
poczynek, a  potem czeka mnie praca na 
zgrupowaniach, by dobrze przygotować 
się na dalszą część sezonu i najważniejszą 
imprezę, jaką będą październikowe Mi-
strzostwa Europy. – powiedział Patryk 
Kuryłek.



Wiadomości.pwWiadomości.pw

zło-
tych do ko-

rzystania z pływalni w Miej-
skim Centrum Sportu w Ząbkach wręczył 
Prezes Pan Mariusz Ryciak.

I miejsce – Grand Prix Festiwalu, czyli 
statuetkę Funny Face podczas IV Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Musica-
lowej im. George’a Gershwina Kapituła 
pod przewodnictwem Jana Szurmieja 
postanowiła przyznać Natalii Vyspinskiej 
z Ukrainy. Statuetkę wręczył Robert Per-
kowski - burmistrz Ząbek,  czek na kwotę 
5000zł przekazał Łukasz Góral - przedsta-
wiciel fi rmy Gór – Pis, a karnet o wartości 
tysiąca złotych do korzystania z pływalni 
w Miejskim Centrum Sportu w Ząbkach 

w r ę -
czył prezes 
Mariusz 
Ryciak.

W i -
downia, 
k t ó r a 
grom-
k i m i 
b r a -
wami 
n a -

gradzała występy arty-
stów, radość fi nalistów i olbrzymie emocje, 
które towarzyszyły gali fi nałowej dobitnie 
świadczą, że zainicjowany cztery lata temu 
przez cenionego aktora i reżysera Marka 
Wysockiego (zm. 2017), a kontynuowany 
przez Jego żonę Joannę Wysocką i córkę 
Dominikę Wysocką jest niezwykle waż-
nym punktem na kulturalnej mapie Pol-
ski. Współinicjatorami  Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Musicalowej im. 
George’a Gershwina  są  burmistrz Miasta 
Ząbki Robert Perkowski, Miejski Ośrodek 
Kultury w Ząbkach oraz Wyższa Szkoła 
Współpracy Międzynarodowej i Regio-
nalnej im. Zygmunta Glogera w Woło-
minie. 

Sponsorami wydarzenia byli: Dru-
karnia Benedysiuk, Grupa DSF, 
Przedsiębiorstwo Budowlano – 
Handlowe „Gór –Pis”,  Nadleśnic-
two Drewnica, Kwiaciarnia Lotos, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Ząbkach Sp z o.o., 
Restauracja Fuego, Grupa Ma-

chowicz – Budownictwo, Miejskie Cen-
trum Sportu w Ząbkach, Restauracja „U 
Artura” Artur Świerżewski, Fotex – noc-
legi Ząbki, Firma Dozbud Development,  
Firma Fair Play Plus, Hotel „Mansor”, 
Firma „Drims”, Hurtownia Real Janusz 
Krajewski, Firma „Kadimex”.  Patronat 
medialny nad Festiwalem objęli: Program 
3 Telewizji Polskiej S.A., Radio dla Ciebie, 
Radio FaMa, tygodnik „Życie Powiatu na 
Mazowszu”, Gazeta samorządowa „Co sły-
chać?”, Kurier „Wyszkowski” „Moja Gaze-
ta Regionalna”. Partnerem Festiwalu jest 
Fundacja PKO Banku Polskiego.

Aleksandra Olczyk
fot. Bogdan Śladowski

8 KULTURA

O statuetkę „Funny Face” 
walczyło kilkunastu półfi -
nalistów, a ich występy oce-
niało Jury w składzie: Jan 
Szurmiej - reżyser, twórca 
i dyrektor artystyczny 
Festiwalu im. Anny Ger-
man w Zielonej Górze, 
dyrektor wielu polskich 
teatrów i przewodni-
czący Kapituły Ogólnopolskie-
go Festiwalu Piosenki Musicalowej im. 
George’a Gershwina, Magdalena Cwen-
-Hanuszkiewicz - znakomita aktorka i 
pedagog, Adrianna Godlewska-Młynar-
ska - aktorka, piosenkarka i pedagog oraz 
Joanna Wysocka - dziennikarka, główny 
specjalista w Biurze Promocji Urzędu 
Miasta Ząbki. Gościnnie w Kapitule za-
siedli również: Marek Torzewski – polski 
śpiewak operowy, tenor, Barbara Roma-
nowicz -  Torzewska - aktorka teatralna, 
fi lmowa i telewizyjna oraz Borys Malaniuk 
- wybitny ukraiński reżyser. Galę uświetni-
li znakomici tancerze zespołu „Broadway 
w Polsce” Jakub i Katarzyna Wocial oraz 
Maciej Pawlak, a w rolę konferansjerów 
wcielili się prezenterka telewizyjna Ewa 
Tułacz i aktor Szymon Kusarek.  

W dalszej części gali na scenie wystąpili 
fi naliści czwartej edycji festiwalu:  Anna 
Baczewska, Zoriana Vovk (Ukraina), Jo-
anna Januszewska, Sylwia Banasik,  Ka-
mil Franczak, Anita Kostyńska,  Iwona 
Piech, Magdalena Stefanowska, Marzena 
Wiechetek, Karolina Wójcicka, Natalia 
Vyspinska (Ukraina), duet Anna Dijuk – 
Bujok i Adrianna Dijuk. 

Niezwykle wysoki i zarazem bardzo wy-
równany poziom uczestników festiwalu 
nastręczył Jury nie lada problemów. Przy 

t a k 
doskonałym 
przygotowaniu trudno 
było wyłonić  zwycięz-
ców.  Po burzliwych 
naradach członkowie 
kapituły wybrali laure-
atów konkursu.

Wyróżnienie za 
największą indywi-
dualność Festiwalu 
otrzymała Natalia 
Vyspinska z Tar-
nopola. Nagrodę 
- bezpłatne trzylet-
nie studia na do-
wolnym kierunku 
fi lologicznym o 
wartości 12000 zł wrę-
czył dyrektor Wyższej Szkoły Współpracy 
Międzynarodowej i Regionalnej im. Zyg-
munta Glogera w Wołominie Sławomir 
Nelkowski. Wyróżnienie ZASP otrzymała 
Anna Baczewska z Łomży.

Decyzją Kapituły III miejsce zajęła  

Iw o -
na Piech. Czek 
na kwotę 1500 zł wrę-
czyła Renata Skiepko 
- przedstawiciel fi rmy 
„Drims” wraz z Bur-
mistrzem Miasta Ząb-
ki Panem Robertem 

Perkowskim, a karnet o 
wartości tysiąca złotych do korzystania z 
pływalni w Miejskim Centrum Sportu w 
Ząbkach wręczy Prezes Pan Mariusz Ry-
ciak.

Drugie miejsce zdobyła Anita Kostyń-
ska z Lublina. Nagrodę w kwocie 3000 zł 
ufundowaną przez fi rmę  Fair Play Plus  
wręczył Burmistrz Miasta Ząbki Pan Ro-
bert Perkowski, a karnet o wartości tysiąca 

Dokończenie tekstu ze str. 1


