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15 grudnia, w sobotnie przedpołu-
dnie, z inicjatywy mieszkańców, doko-
nano uroczystego otwarcia świeżo co 
wybudowanej drogi. W ten zaskakujący i 
niecodzienny sposób mieszkańcy chcieli 
podziękować za sprawne przeprowadze-
nie tej inwestycji. Chcieli podziękować 

tym bardziej, że na przebudowę czekali 
długie lata. W uroczystości wzięli rów-
nież udział wiceburmistrz Wojciech Gut, 
radny powiatowy, a wcześniej miejski 
Grzegorz Siwek oraz ks. Andrzej Kop-
czyński.   

Droga prezentuje się niezwykle okaza-
le, w całości zarówno jezdnia, jak i chod-
niki, miejsca postojowe zostały wykona-
ne z kostki brukowej. A najważniejsze, że 
droga została  wybudowana komplekso-
wo, dzięki czemu problem drogowy w tej 
okolicy rozwiązano na długie lata.

Spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez starostę wołomińskiego Adama Lubiaka i przewodniczą-
cego rady powiatu Roberta Perkowskiego, zgromadziło przedstawicieli wielu środowisk ze wszystkich 
gmin naszego powiatu. Piękna polska tradycja łamania się opłatkiem jednoczy i wzmacnia więzi. Naj-
lepsze życzenia przedstawicielom wszystkich instytucji i środowisk złożył ks. dziekan Zygmunt Pod-
stawka oraz powiatowi samorządowcy.

Ząbki
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Gdy był małym chłopcem, marzył o występach na scenie. Pierwsze szlify wokalne zbierał na przed-
szkolnych i szkolnych akademiach. Wystąpił w programach „Mam talent” oraz był fi nalistą X Factora. 
Kuba Jurzyk, absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
(wydział wokalno-estradowy), przyjedzie do MOK 20 stycznia. Punktualnie o 18.00 wejdzie na scenę, 
by zaśpiewać utwory z projektu „Ponownie 90” w ciekawych i nowych aranżacjach oraz piosenki z naj-
nowszego singla „Uzależniony”.

Płyta oddaje energię drzemiącą w muzyce Kuby. Porusza 
ważne dla niego tematy i stanowi prezent noworoczny dla fa-
nów, oczekujących na ten krążek.

Warto dodać,  że Kuba Jurzyk współpracuje  m.in. z Filhar-
monią Narodową jako wokalista  w koncertach edukacyjnych. 
Na koncie ma występy z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. 
Wokalista  bierze także udział w projektach tworzonych przez 
młodych artystów. Współpracuje ze Śródmiejskim Teatrem 
Muzycznym  oraz Projektem „Proscenium”.

Był m.in. odtwórcą roli Judasza w musicalu Jesus Christ Su-
perstar wystawianym na deskach Teatru Palladium w Warsza-
wie.

Koncert w MOK to okazja, aby odkryć Kubę Jurzyka na 
nowo i spędzić niezapomniany wieczór. Artysta na ten wieczór 
przygotuje wyjątkową niespodziankę dla wszystkich gości!

Bilety na  koncert w cenie 10 zł do nabycia w sekretariacie 
MOK oraz na stronie www.ewejsciowki.pl

MOK im. Tadeusza Lużyńskiego
#Miasto #Kultura #Marecki Ośrodek Kultury

Na mareckiej scenie (MOK, ul. Fabryczna 2) pojawi się w czwartek, 17 stycznia o godz. 18.00. Artystce 
towarzyszyć będzie pianista Andrzej Sajdak. 

W programie koncertu znajdą się piosenki z re-
pertuaru m.in. Ireny Santor, Anny German, Ireny 
Jarockiej, Barbary Streisand czy Deana Martina. 
Usłyszymy aranżacje najpopularniejszych utworów, 
które – jako ponadczasowe – zgromadziły wierną 
grupę odbiorców, niezależnie od wieku.

Bezpłatne wejściówki w sekretariacie MOK.
Ewa Jarzymowska-Kałudow ukończyła studia na 

wydziale wokalno-aktorskim Konserwatorium Mu-
zycznego w Sofi i. Była związana z Teatrem  Wielkim 
w Warszawie. Prowadziła też Biuro Promocji Arty-
stycznych "Kałudow Art" organizując koncerty mło-
dym i utalentowanym absolwentom wyższych szkół 
muzycznych.

serdecznie zapraszają na
„Ząbkowskie Kolędowanie”

W dniu 6 stycznia 2019 roku, po Mszy Świętej

W koncercie udział wezmą: dyrektorzy, nauczyciele, urzędnicy, radni
 oraz honorowi goście: Poseł na Sejm RP Piotr Uściński, 

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, 
Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk 

oraz Wiceburmistrz Wojciech Gut

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
Parafi a Miłosierdzia Bożego w Ząbkach
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Złote Gody to wyjątkowa rocznica, którą obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. 
To z pewnością niezwykły jubileusz, którym może pochwalić się niewiele par małżeńskich. 

W   niedzielę 2 grudnia 2018 roku, 
cztery pary z gminy Dąbrówka obcho-
dziły   50-lecie pożycia małżeńskiego. 
Świętowanie rozpoczęło się uroczystą 
mszą świętą, którą specjalnie na tę oka-
zje celebrował proboszcz z Kościoła p.w. 
Krzyża Świętego w Dąbrówce. 

Następnie Wójt Gminy Radosław Ko-
rzeniewski pogratulował seniorom im-
ponującej rocznicy. Wyraził swoje uzna-
nie, podziw i szacunek,  doceniając fakt, 
że wbrew wszelkim przeciwnościom 
losu, pary te, konsekwentnie dochowały  
przysięgi małżeńskiej, złożonej przecież 
ponad pięćdziesiąt lat temu.  

-Każda z par świętujących dziś jubile-
usz ma swoją wyjątkową i niepowtarzal-
ną historię. Wasze małżeństwa to dowód 
wzajemnej miłości i zrozumienia, to 

wspaniały wzór mądrego życia i przy-
kład, że nawet najcięższe obowiązki, gdy 
dźwiga się razem, stają się lżejsze. Swoją 
niezłomną postawą, miłością, cierpliwo-
ścią, wzajemnym poszanowaniem i wy-
trwałością dajecie Państwo świadectwo 
tego, jak ogromna siła tkwi w rodzinie, 
która nie poddaje się w trudnych mo-
mentach, nie cofa się w chwilach słabo-
ści, ale pokonuje je, stając się dzięki temu 
trwalsza” – stwierdził w okolicznościo-
wym przemówieniu Wójt.

Dokonał on również uroczystego aktu 
dekoracji medalami nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dodatkowo jubilatom, prócz odznaczeń, 
wręczono także pamiątkowe dyplomy 
oraz kwiaty. Wszystkim świętującym 
rocznicę ślubu miłe i serdeczne życzenia 
złożyła także Dorota Wróbel - zastępca 

Wójta Gminy Dąbrówka.
Wśród uhonorowanych par znaleźli 

się:
1. Eugenia i Marian Zych 

z Dział Czarnowskich
2. Marianna i Marian Mędrzyccy

z Trojan
3. Teresa i Benedykt Kryszkiewicz

z Dąbrówki
4. Marianna i Sylwester Kostrzewa

z Karpina
Ofi cjalna cześć uroczystości zakoń-

czyła się wspólnym grupowym zdjęciem.
Szanownym Jubilatom gratulujemy 

„Złotych Godów” i   życzymy kolejnych 
lat w zdrowiu, szczęściu i miłości najbliż-
szych.

Lidia Sikorska-Księżnik

Dąbrówka
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Zatrudnię pomoc do hotelu
oraz pomoc do kuchni w restauracji

w Emilianowie k / Radzymina
tel. 530-623-598 lub (22) 760 21 78

Dokończenie tekstu ze str. 1

Powiatową wigilię rozpoczęły Jasełka 
w wykonaniu uczniów i  absolwentów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Radzyminie. Przedstawienie miało nie-
typowy scenariusz. 

Świętą Rodzinę zgodnie z tradycją 
jako pierwsi odwiedzili pastuszkowie, 
następnie trzej królowie. Kolejne oso-
by składające hołd nowonarodzonemu 
Zbawicielowi wzbudziły większe zasko-
czenie publiczności. Były to postacie 

związane z ważnymi wydarzeniami w 
historii Polski: św. Wojciech, hetman 
Czarniecki, ksiądz Skorupka, ofi cer z Ka-
tynia, bohaterowie Powstania Warszaw-
skiego czy Ojciec Święty Jan Paweł II.
Powiatowe Jasełka „z historią w tle” były 

ciekawym zakończeniem obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodległości w 
powiecie wołomińskim. Uczniowie ra-
dzymińskiej szkoły stanęli na wysokości 
zadania i swoją grą oraz śpiewem za-
chwycili publiczność. Po występie staro-

sta serdecznie podziękował dyrektor li-

ceum Urszuli Zimińskiej, nauczycielkom 

Ewie Całce oraz Agnieszce Strojewskiej 

oraz uczniom, za przygotowanie Jasełek.

Ząbki

W dniach od 19 listopada do 1 grudnia w przedszkolach i szkołach na terenie miasta Ząbki odbyła się zbiórka żywności, 
środków czystości, przyborów szkolnych oraz kartek świątecznych z życzeniami, w której aktywnie uczestniczyli nasi miesz-
kańcy. Zebrane dary przewiezione zostały na Litwę, Białoruś i Ukrainę. Koordynatorem na miasto Ząbki była p. Małgorzata 
Zyśk, burmistrz miasta Ząbki.

Uroczystą galą podsumowano 11 
grudnia  w Ząbkach tegoroczną bożo-
narodzeniową akcję na terenie powiatu 
wołomińskiego stowarzyszenia Łagier-
ników Żołnierzy Armii Krajowej "Polacy 
Kresowym Rodakom Zbiórka Bożona-
rodzeniowa dla Kombatantów i dzieci z 
Kresów Wschodnich". Spotkanie odbyło 
się w dolnym kościele parafi i pw. Mi-
łosierdzia Bożego w Ząbkach, podczas 
którego nastąpiło uroczyste przekazanie 
darów dla naszych Rodaków na Wscho-
dzie.

Uroczystość rozpoczęła się od przed-
stawienia idei zbiórki paczek przez Mo-
nikę Brzezińską, koordynatora całej akcji 
w skali ogólnopolskiej. Następnie przy-
witano wszystkich zgromadzonych go-
ści. Wśród licznego grona zaproszonych 
gości byli: wiceprezes stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy AK major Stani-
sława Kociełowicz ps. „Iskierka” – jedna 
z „Dziewczyn Wyklętych”, która spędziła 
osiem lat w sowieckim łagrze, Poseł na 
Sejm RP Piotr Uściński, radny powia-
tu wołomińskiego Sławomir Pisarczyk, 
Jolanta Gorczycka -przedstawiciel So-
lidarności Walczącej Mazowsze, wice-

dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta 
Ignacego Mościckiego w Zielonce Ka-
tarzyna Kamionka, Anna Winnicka - 
Kucharek z Zespołu Szkół w Duczkach, 
Agnieszka Nemska, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Kobyłce, Jolanta Mu-
rawska, koordynator zbiórki w Zielonce, 
Beata Krajewska - dyrektor Publicznego 
Przedszkola nr 2 "Leśny Zakątek" w Ząb-
kach, Jolanta Salak - dyrektor Publiczne-
go Przedszkola Nr 3 "Skrzat" w Ząbkach, 
Jadwiga Zygmunt, przedstawiciel Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. gen. Franciszka 
Kleeberga w Ząbkach, Irena Małysz-
czuk - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 
2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, 
Monika Stypułkowska - wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małe-
go Powstańca w Ząbkach,  Młodzieżowy 
Wolontariat Szkolno- Parafi alny „Otwar-
te Serca” z Wołomina, Młodzież z I LO 
PUL w Wołominie,  Małgorzata Zyśk - 
burmistrz miasta Ząbki oraz Wojciech 
Gut - zastępca burmistrza miasta Ząbki.

Następnie głos zabrała burmistrz 
miasta Ząbki Małgorzata Zyśk dzięku-
jąc wszystkim za zaangażowanie i pracę 
podczas przygotowywania paczek, a 

przed wszystkim za pamięć o naszych 
rodakach na Kresach Wschodnich. Po-
seł na Sejm RP Piotr Uściński powiedział 
m. in.: „Jestem przekonany głęboko, że 
ta pamięć, którą odczuwają osoby, które 
dostają takie paczki z Polski, pozwala im 
żyć taką nadzieją wolności". Kolejno głos 
zabrała major Stanisława Kociełowicz, 
która   podzieliła się swoimi wspomnie-
niami z lat młodości i pobytu na Sybe-
rii,  gdzie przebywała przez pięć lat.

Następnie odbyło się przedstawienie 
patriotyczne "Niepodległa"  w wykona-
niu   młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Jan Kochanowskiego w Ząb-
kach. Spektakl przygotowała pani Jagoda 
Żaboklicka. Kolejnym punktem spotka-
nia była projekcja fi lmu "Polacy Kreso-
wym Rodakom" Białoruś 2017.

Na koniec p. Monika Brzezińska - ko-
ordynator Akcji „Polacy Kresowym Ro-
dakom” oraz Vice Prezes Stowarzyszenia 
Major Stanisława Kociełowicz  wręczy-
ły    okolicznościowe dyplomy  wolonta-
riuszom i koordynatorom z podziękowa-
niami za zaangażowanie i udział w akcji.
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22 listopada br. odbyła się pierwsza Sesja Rady Miejskiej. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej obrady pro-
wadził radny senior- Włodzimierz Romański. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Kazimierz Blusiewicz wręczył 
Radnym oraz Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 

Nowo wybrani radni oraz burmistrz 
złożyli ślubowanie, po czym przystąpio-
no do wyboru przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczących rady. Przewodni-
czącym Rady Miejskiej ponownie został 
Krzysztof Gajcy, I Wiceprzewodniczącym 
Rady Włodzimierz Fydryszek, a II Wice-
przewodniczącym Rady Bogdan Jusiński. 
Rada powołała również następujące ko-
misje rady: 

Komisję Rewizyjną w składzie: Tadeusz 
Groszek (przewodniczący komisji), Wło-
dzimierz Romański (zastępca przewod-
niczącego komisji), Tomasz Siekaczyński, 
Marek Piekut oraz Mirosław Sobczak. 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w 
składzie: Włodzimierz Romański (Prze-
wodniczący Komisji), Tadeusz Groszek, 
Adam Kisiel, Urszula Pankowska i Walde-
mar Sitek. 

Komisję Budżetu i Inwestycji w skła-
dzie: Bogdan Jusiński (przewodniczący 
komisji), Tadeusz Groszek (zastępca prze-
wodniczącego komisji), Włodzimierz 

Fydryszek, Katarzyna Sadurska, Urszula 
Pankowska oraz Mirosław Sobczak. 

Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Spraw Społecznych w składzie: Katarzyna 
Sadurska (przewodniczący komisji), To-
masz Siekaczyński (zastępca przewodni-
czącego komisji), Włodzimierz Fydryszek 
oraz Paweł Radzio. 

Komisję Bezpieczeństwa i Ochro-
ny Środowiska w składzie: Adam Kisiel 
(przewodniczący komisji), Marek Piekut 
(zastępca przewodniczącego komisji), 
Bogdan Jusiński, Robert Pacuszka oraz 
Waldemar Sitek. 

Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług w 
składzie: Urszula Pankowska (przewod-
niczący komisji), Adam Kisiel (zastępca 
przewodniczącego komisji), Włodzimierz 
Romański, Robert Pacuszka oraz Paweł 
Radzio. 

Nowo wybranym radnym oraz Burmi-
strzowi Tłuszcza gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy na rzecz naszej lokalnej 
społeczności. 

13 listopada 2018 roku wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, zatwierdził wstępną listę rankingową 
wniosków o dofi nansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 2019. 

Gmina Tłuszcz znalazła się w rankin-
gu na 10 miejscu! 

 Kwota dofi nansowania wynosi 
620 000,00 zł, a całkowita wartość pro-
jektu- 1 250 000,00 zł. W ramach zadania 
rozbudowana zostanie droga Tłuszcz- 
Krusze (ul. Mazowiecka) o długości 
591,4 mb.  

Gmina Klembów, z wnioskiem na re-
alizację odcinka na terenie gminy Klem-
bów również jest na liście na wysokiej 
pozycji, co gwarantuje, że cały nieutwar-
dzony odcinek tej drogi zostanie wyko-
nany. 

Kategoria 
drogi

Liczba
wniosków

Wnioskowana kwota 
dofi nansowania (w zł)

Deklarowana 
kwota środków 
własnych (w zł)

Ogółem wartość 
(w zł) 

powiatowe 37 74 774 636,57 86 887 132,68 161 661 769,25

gminne 90 96 561 987,83 113 228 067,83 209 850 055,66

Razem 127 171 336 624,40 200 175 200,51 371 511 824,91

L.p. Wnioskodawca Nazwa zadania

Łączna liczba 
punktów 

przyznanych 
przez członków 

Komisji

Liczba 
punktów 

uzyskanych 
w kryterium 

nr 1

Rodzaj 
zadania

Długość 
odcinka 
(w mb)

Wnioskowana 
kwota dofi nan-
sowania (w zł)

Deklrowana 
kwota 

środków 
własnych

( w zł)

Ogółem 
wartość 
projektu
( w zł)

10. Gmina Tłuszcz

Rozbudowa drogi 
gminnej Tłuszcz - Krusze 

(ul. Mazowieckiej) w 
Tłuszczu

26,00 9,00 budowa 591,4 620 000,00 630 000,00 1 250 000,00

16. Gmina Klembów

Rozbudowa drogi gmin-
nej Tłuszcz - Krusze na 
terenie gminy Klembów 

do granicy z gminą 
Tłuszcz

25,00 8,00 rozbudowa 854 773 923,00 773 923,00 1 547 846,00

23 listopada 2018r. odbyło się ofi cjalne otwarcie targowiska miejskiego „Mój 
rynek w Tłuszczu”. Tego dnia po raz pierwszy handel odbywał się na nowo po-
wstałym targowisku. Zadanie to otrzymało dofi nansowane w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 000 000 zł. 

Całość inwestycji wynosi ponad 6 360 
000,00 zł. W ramach projektu zostało 
wybudowane targowisko miejskie „Mój 
Rynek“ w Tłuszczu, w skład którego 
weszły: hala handlowa, powierzchnie 
utwardzone pod stoiska handlowe, dro-
gi dojazdowe i parkingi oraz sanitariaty. 
Teren targowiska został wyposażony w 
kanalizację sanitarną, sieć wodociągową 
i oświetlenie.

Po poświęceniu obiektu przez dzie-
kana dekanatu tłuszczańskiego księdza 

Dariusza Skwarskiego dokonano ofi cjal-
nego przecięcia wstęgi. Dla zgromadzo-
nych tego dnia na targowisku Burmistrz 
Tłuszcza przygotował słodki poczęstu-
nek w postaci tortu, który wykonała 
lokalna fi rma „Pączek w Tłuszczu” oraz 
gadżety. 

Targowisko będzie czynne we wtorki 
i piątki w godzinach 5.00-13.00 z wyjąt-
kiem świąt i dni ustawowo wolnych od 
pracy.
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Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki, telewizory, 

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

Zatrudnimy osoby do pracy 
w szpitalu, zlokalizowanego w 
Ząbkach. Godziny pracy do 

ustalenia. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Umowa o Pracę. Tel. 
727-003-831, 571-330-639.”

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

SPRZEDAM

OGŁOSZENIE O PRACĘ

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

Dokończenie tekstu ze str. 1

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzili 
Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce, by spotkać się z wo-
lontariuszami Federacji Polskich Banków Żywności i Fundacji Kolos. Para Pre-
zydencka włączyła się w ten sposób w coroczne przygotowanie paczek dla osób 
potrzebujących.

 Wśród wolontariuszy obecnych na 
spotkaniu była młodzież z zielonkow-
skich szkół i ich opiekunowie. Zwracając 
się do zebranych, Prezydent odniósł się 
m.in. do postaci patrona zielonkowskiej 
szkoły Janusza Korczaka. - Był kimś 
szczególnie wyczulonym na trudną sy-
tuację młodzieży, na jej wychowanie, by 
była to dobra młodzież, taka która ma 
serce i tym sercem jest gotowa podzielić 
się z innymi, wspiera innych i dostrzega 
ich trudną sytuację - powiedział Andrzej 
Duda. 

Wspólnie z wolontariuszami Para 
Prezydencka zapakowała paczki, które 
trafi ą w okresie przedświątecznym do 

potrzebujących. Prezydent z Małżon-
ką ufundowali tort dla wolontariuszy, 
który wspólnie skosztowano, już po za-
kończeniu części spotkania otwartej dla 
mediów. Młodzież nie pozostała dłużna 
i również przygotowała prezenty dla 
Prezydenta i Pierwszej Damy. Tak jak 
wszystkie spotkania prezydenta z wolon-
tariuszami, miało ono charakter nieofi -
cjalny. Nie uczestniczyli w nim politycy 
żadnego szczebla poza ministrami kan-
celarii Andrzejem Derą i Wojciechem 
Kolarskim. Dla zielonkowskiej młodzie-
ży zaangażowanej w wolontariat było 
to niezapomniane przeżycie. Warto też 
odnotować, że był to pierwszy raz, gdy 
Prezydent RP gościł w Zielonce.

Jak co roku, 13 grudnia Burmistrz 
Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z Prze-
wodniczącym  Rady Miejskiej w Tłusz-
czu Krzysztofem Gajcym oraz Radnym 
Powiatu Wołomińskiego Sławomirem 
Klockiem złożył kwiaty pod pomnikiem 
„Wolności i Solidarności” upamiętnia-
jącym Annę Walentynowicz oraz sztab 
dowodzenia Armii Krajowej znajdują-
cym się w Rudnikach.

W latach 1942-1945 w miejscowości 
Malcowizna (dziś Rudniki, gm. Tłuszcz) 
u Państwa Leona i Marianny Teleśnic-
kich mieszkała Anna Walentynowicz - 
słynna działaczka Solidarności. W tym 
samym miejscu i niemalże w tym czasie 
mieścił się tam tajny sztab dowodzenia 
Armii Krajowej.

11 grudnia z wizytą studyjną odwiedzi-
ła Wołomin grupa 16 samorządowców i 
liderów NGO z sąsiedniej Ukrainy. Opo-
wiadaliśmy o naszych działaniach z za-
kresu partycypacji społecznej włącznie z 
Wołomińskim Budżetem Obywatelskim 
oraz o Gminnym Programie Rewitaliza-
cji. Nasi goście wybrali się na krótka wy-
cieczkę szlakiem wołomińskiej partycy-
pacji. Cieszymy się, że możemy podzielić 
się z innymi naszymi doświadczeniami!
Wizytę zorganizowano w ramach pro-
gramu Study Tours to Poland fi nansowa-
nego przez Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności.

19 grudnia radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet na 2019 r. Przy-
szły rok zapowiada się rekordowo pod względem inwestycji. Na ten cel Mazowsze 
przeznaczy aż 1,1 mld zł.

Planowane  dochody wyniosą ponad 
3,2 mld zł, z czego 2,5 mld zł to progno-
zowane dochody z podatków CIT i PIT. 
Z założenia wydatki mają być na pozio-
mie ponad 3,3 mld zł. Wpłata do budżetu 
państwa w 2019 r. z tytułu tzw. Janosiko-
wego  wyniesie 509 mln zł.

 – To będzie bardzo dobry rok dla Ma-
zowsza. Ponad 30 proc. naszego budżetu 
przeznaczymy na inwestycje zarówno 
drogowe, w służbie zdrowia czy w in-
stytucjach kultury. Znajdą się również 
środki na różnego rodzaju programy 
wsparcia kierowane do samorządów 
lokalnych, współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, czy na renowację za-
bytków – podkreśla marszałek  Adam 
Struzik.

Zaplanowane przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego wydatki in-
westycyjne na 2019 r. dotyczą w dużej 
mierze infrastruktury transportowej. 
Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 
674 mln zł. Ponad 596 mln zł zostanie 
przeznaczone na   budowy, rozbudowy 
i  modernizacje dróg wojewódzkich, 
a ponad 54 mln zł na wsparcie rozwoju 
dróg powiatowych. Blisko  166 mln zł 
pochłoną inwestycje w  mazowieckich 
szpitalach, a ponad 80 mln zł – w insty-
tucjach kultury. Znajdą się także środki 
na wsparcie dla organizacji pozarządo-
wych – 24,5 mln zł. Znaczącą pozycją 
w budżecie Mazowsza są także dotacje 
dla przewoźników kolejowych – spół-
ek Koleje Mazowieckie i  Warszawska 
Kolej Dojazdowa.  W  przyszłym roku 

wyniosą one łącznie 355 mln zł. Z kolei 
na renowację mazowieckich zabytków 
zostanie przeznaczonych 14,9 mln zł.

Wśród największych zaplanowanych 
inwestycji na terenie powiatu woło-
mińskiego jest budowa drogi woje-
wódzkiej 635 na odcinku od istniejącej 
drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła 
"Wołomin" na drodze krajowej S-8. Jej 
koszt jest wstępnie oszacowany na  9,6 
mln zł.

Jako przedstawicielce Rady Spo-
łecznej Szpitala przy ul. Niekłańskiej 
niezwykle ważna jest dla mnie zapla-
nowana na przyszły rok moderniza-
cja oddziału pediatrycznego w Szpitalu 
Dziecięcym im. dr J. Bogdanowicza 
w Warszawie. Wstępny koszt inwestycji 
opiewa na kwotę ok. 13,8 mln zł.

Emilia Oleksiak
Doradca Marszałka 
Województwa
Mazowieckiego

Tania
reklama!!!

tel.
694-759-987
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15 grudnia na hali im. Cichociemnych przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce rozegrano 
Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dzieci i młodzieży z Gminy Dąbrówka. Do turnieju zgłosiło się 22 zespoły, które 
rywalizowały w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3 szkoły podstawowej, klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz gimnazja i 
klasy 7-8 szkoły podstawowej. Dodatkowo swój pierwszy mecz turniejowy rozegrały dwa zespoły przedszkolaków, trenują-
cych na co dzień w klubie MUKS Dąbrówka, dla których było to pierwsze zderzenie z „wielką piłką”. Patronat nad turniejem 
objął Wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski. 

Turniej rozpoczęli najmłodsi uczest-
nicy turnieju, czyli klasy 1-3 szkoły pod-
stawowej.

O godz. 13:00 po blisko trzech godzi-
nach rywalizacji wyłoniono zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy 
Orlików 2009, drugie zespół MUKS Dą-
brówka a trzecie drużyna Orląt. 

Najskuteczniejszym zawodnikiem 
turnieju został zawodnik Orlików 2009 
– Przemysław Rasiński z 11 bramkami, 
najlepszym bramkarzem zawodnik Orli-
ków 2009 – Maksymilian Gawroński, a 
najlepszym zawodnikiem turnieju Do-
minik Janowski– MUKS Dąbrówka.

O 13:15 do rywalizacji przystąpili za-
wodnicy z klas 4-6 szkoły podstawowej.

Rywalizacja w tej kategorii była nie-
zwykle zaciekła i dostarczyła kibicom 
wielu emocji. O godz. 16:00 zakończono 
rywalizację w tej kategorii i przystąpiono 
do wręczenia nagród. Pierwsze miej-
sce zajęli zawodnicy MUKS Dąbrówka 
2007, drugie zespół Lovers, a trzecie dru-
żyna MUKS Dąbrówka 2008. 

Najskuteczniejszym zawodnikiem 
turnieju został zawodnik MUKS Dą-
brówka 2007– Dawid Szydłowski z 6 
bramkami, najlepszym bramkarzem   
zawodnik MUKS Dąbrówka 2008 – Ma-
ciej Gwóźdź, a najlepszym zawodnikiem 
turnieju Dawid Szydłowski – MUKS Dą-
brówka 2007.

Jako ostatni w turnieju wystąpili naj-
starsi zawodnicy, czyli kategoria klas 7-8 
i gimnazjaliści. Od pierwszego gwizdka 
rywalizacja była zacięta, a młodzi za-
wodnicy wkładali całe serca w grę. Po ro-
zegraniu wszystkich meczów przyszedł 
czas na dekoracje zwycięzców. Pierwsze 
miejsce wywalczył zespół Blacka Team, 
drugie EKO DIESEL, a trzecie przypa-
dło zespołowi Białe Wilki. Najskutecz-
niejszym zawodnikiem turnieju został 
zawodnik Blacka Team – Hubert Pod-
górny z 10 bramkami, najlepszym bram-
karzem zawodnik Blacka Team – Michał 
Kostrzębski, a najlepszym zawodnikiem 
turnieju Krzysztof Skłodowski – Białe 
Wilki.

Łącznie w turnieju wzięło udział ok. 
220 dzieci. Podczas całego turnieju od-
było się   45 spotkań piłkarskich, które 
przyniosły wiele emocji i wspaniałych 
bramek. Wszystkie mecze były zacię-
te, toczone w szybkim tempie i można 
było zauważyć, że każdy zawodnik pra-

W dniach 8-9 grudnia w Kobyłce rozegrano WOLF WINTER CUP 2018. W 
gronie dziewięciolatków najlepsza okazał się Pogoń Szczecin przed Wartą i Le-
chem z Poznania. Wicher Kobyłka zdobył tzw. Puchar Polski.

Na rozłożonej w hali przy SP nr 3, 
otoczonej bandami i siatką, sztucznej 
trawie rywalizowało 18 drużyn. Oprócz 
dwóch drużyn gospodarzy wystartowały 
zespoły z Polski, Litwy (Tauras Kowno i 
Żalgirietis Wilno), Łotwy (FK Olimpia 
Liepaja) i Ukrainy (Karpaty Lwów, FC i 
Starward Kijów). Z klubów Ekstraklasy 
zawitały: Legia, Pogoń, Lech, Jagiellonia 
i Zagłębie Lubin. Ponadto Champion 
Warszawa, Broń Radom, Elana Toruń, 
Warta Poznań i Junior Białystok. Pierw-
szego dnia drużyny grały podzielone na 
trzy grupy po 6 zespołów. Miejsca 1-3 
dawały okazję gry w tzw. Lidze Mistrzów, 
a zajęcie miejsc 4-6 dawało prawo gry w 
tzw. Pucharze Polski. 

Pierwszy drużyna Wichru rozpoczę-
ła bardzo dobrze. Podopieczni trenera 
Pawła Stańczuka pokonali Jagiellonię 
4:3, Broń Radom 2:1 i FC Kijów 8:1. Po 
porażkach z Łotyszami i Lechem ich 
los zależał od zawodników Jagi, którzy 
nie mogli przegrać ostatniego meczu z 
Bronią, by Wicher awansował do LM. 
Bramka na 2:1, zdobyta równo z ostatnią 
syreną, zdecydowała, że radomianie za-
jęli trzecie, a Wicher czwarte miejsce w 
grupie.

W niedzielę obie drużyny Wichru 
spisywały się bardzo dobrze. Pierwszy 
zespół wygrał wszystkie mecze, zapew-
niając sobie zwycięstwo w PP. Za zawod-
nikami z Kobyłki uplasowały się zespoły 
z Kowna i Lwowa, Junior i Jagiellonia z 
Białegostoku, Wicher II i dwie drużyny z 
Kijowa. W ceremonii wręczenia medali 
i Pucharów wydrukowanych w formacie 
3D przez sponsora tytularnego wzięła 
udział burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć, 
dyrektor OSiR Piotr Strejlau i prezes 
MKS Wicher Artur Rola. Towarzyszył 
im Mariusz Król, właściciel fi rmy Wolf.

W „Lidze Mistrzów” doszło do wielu 
ciekawych meczów z udziałem uzna-
nych piłkarskich marek. najpierw 9 dru-
żyn podzielono na 3 grupy. Potem zwy-
cięzcy grup grali o miejsca 1-3, zespoły z 
drugim miejsc o lokaty 4-6, a z 3 miejsc 
o lokaty 7-9. Okazało si, że o zwycięstwo 
w turnieju zmierzą się dwie drużyny z 
poznania i Pogoń Szczecin. Portowcy 
wygrali zarówno z Lechem jak i z War-
tą, zapewniając sobie pierwsze miejsce 
i obronę trofeum sprzed roku. Derby 
poznania zdecydowały o srebrnych me-
dalach dla Warty. Na IV miejscu turniej 
ukończyła Legia, za którą uplasowało się 
Zagłębie, Żalgirietis, FK Olimpia Liepa-
ja, Champion i Broń.

Ceremonię zakończenia turnieju 
uświetnił trener Andrzej Strejlau, który 

Dąbrówka

Liga Mistrzów
1. Pogoń Szczecin
2. Warta Poznań
3. Lech Poznań
4. Legia Warszawa
5. MKS Zagłębie Lubin S.A.
6. Zalgierietis Vilnius
7. FC Olimpia Liepaja
8. Champion Warszawa - Szkoła 

Techniki Futbolu ,,Champion"
9. RKP Broń Radom

Puchar Polski
1. Wicher I Kobyłka MKS Wicher 

Kobyłka
2. SM Tauras
3. Karpaty Lwów
4. Junior Białystok
5. Jagielonia Białystok
6. Wicher II Kobyłka
7. Elana Toruń
8. Starward Kijów
9. Fc Kijów

gnie zwycięstwa swojego zespołu. Nie 
zabrakło uśmiechu u małych piłkarzy, 
widoczne były także łzy i sportowa złość. 
Oprócz meczów piłkarskich organizato-
rzy zapewnili szereg dodatkowych atrak-
cji: zawodnicy, trenerzy oraz kibice przez 
cały czas trwania turnieju mogli korzy-
stać z darmowej kawy, herbaty, napojów 
oraz słodkiego poczęstunku.   Każdy z 
chłopców oraz trenerów   otrzymał pa-
miątkowy medal i świąteczny upominek, 
a wszystkie drużyny puchary oraz dyplo-

my. Organizatorzy uwzględnili i nagro-
dzili najlepszego bramkarza, najlepszego 
strzelca oraz najlepszego zawodnika tur-
nieju w każdej z kategorii wiekowej. 

Wszyscy zawodnicy z rąk   Doroty 
Wróbel, zastępcy Wójta Gminy Dąbrów-
ka, otrzymali pamiątkowe medale, słod-
kie upominki oraz życzenia z okazji zbli-
żających się Świąt Bożego Narodzenia.

opr. Damian Stachursk

był pod dużym wrażeniem gry młodych 
piłkarzy, oglądając fi nałową fazę rozgry-
wek. Oprócz trofeów drużynowych wy-
brano najlepsza piątkę WOLF WINTER 
CUP. Znaleźli się w niej: Alex Peskovic, 
Ignacy Opiłowski i Jakub Libor z Pogoni, 
Hubert Janyszka z Warty i Klaus Kirfs z 
Liepaji. Za najładniejszego gola uznano 
bramkę zdobytą przez Oliviera Ziembic-
kiego z Wichru z Meczu z Jagiellonią.

Oprócz emocji sportowych sponsor 
turnieju pokazał na specjalnie przygoto-
wanym stoisku potencjał i dorobek fi rmy 
i branży druków 3D.

- Dziękuję drużynom i kibicom za 
sportowe emocje, Mariuszowi Królowi i 
fi rmie Wolf za konsekwentne budowanie 
marki poprzez sport, wolontariuszom i 
pracownikom klubu, OSiRu i SP nr 3 i 
wszystkim fi rmom za pomoc w przygo-
towaniu i organizacji turnieju. Szczegól-
ne podziękowania kieruję do Piotra Har-
wasa, Piotra Strejlaua i Pawła Stańczuka 
za ogromne zaangażowanie i włożoną 
pracę. Podziękowania dla naszych part-
nerów i sponsorów, władz Miasta Kobył-
ka, Vitasport.pl, Nuctech i regionalnych 
mediów  – powiedział prezes Wichru 
Artur Rola.

Opracowanie:
Wicher Kobyłka

Kobyłka
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W ostatni weekend mieszkańcy Marek po raz kolejny mieli okazję spotkać się i w sposób wyjątkowy spędzić wolny czas.

Przez dwa popołudnia skwer obok 
ciuchci tętnił życiem. Występy, koncer-
ty, warsztaty robienia pierników i ozdób 
choinkowych, kolejka świętego Mikoła-
ja, stoiska ze smakołykami i pamiątkami 
i moc innych atrakcji czekało na miesz-
kańców Marek. 

Jarmarki Bożonarodzeniowe są bar-
dzo popularne w wielu dużych miastach 
Europy i stanowią niezwykłą atrakcję tu-
rystyczną nie tylko dla mieszkańców ale 
i wielu gości. Dobrze, że również i u nas 
znalazły uznanie w oczach uczestników, 
bo to co wyróżnia ten rodzaj imprezy, to 
wyjątkowa atmosfera.


