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Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej 
po raz pierwszy w Kobyłce

Podczas spotkania, w którym uczest-
niczyła burmistrz Edyta Zbieć wraz z 
wiceburmistrzem  Grzegorzem Święto-
reckim, dyrektor PSP nr 2 Urszula Gro-
melska zapoznała Panią Prezydentową 
z uczniami i przedszkolakami szkoły, 
z projektami szkolnymi („30 rocznica 
uchwalenia Konwencji o Prawach Dziec-
ka” i „Dzień Dobrego Słowa”). Pierwsza 
dama spotkała  się również z przedsta-
wicielami Małego i Dużego Samorzą-
du Uczniowskiego w ramach projektu 
„Ważne krzesło”. Uczniowie mieli oka-
zję zadać wiele pytań. Pierwsza Dama 
odwiedziła także świetlicę szkolną. Tam 
dzieci zaśpiewały pastorałkę (przygoto-
wywaną na tegoroczne jasełka) i przeka-
zały prezent - aniołka do powieszenia na 
choince.

Dokończenie str. 6

Agata Duda przyjechała do Kobyłki, 
żeby spotkać się z dziećmi i młodzieżą 
z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.  

Tłuszcz 100-lecie konsekracji
kościoła w Postoliskach

Marki Inicjatorki 
ciekawych projektów 

społecznych nagrodzone!

Wśród mieszkańców wciąż żywa jest pamięć o tym, że dziadkowie samo opodatkowali się na cel budowy świątyni i 
wspólnie z księdzem Wacławem Koskowskim dopilnowali jej końca. A nie było to łatwe, gdyż okres budowy, przypadł na 
lata 1913-1919- czas wielkiej wojny. Neogotycki kościół jest więc świadectwem nie tylko pobożności ludu, ale i tworzącej się 
świadomości obywatelskiej.

Dokończenie str. 3

Eucharystii przewodniczył Jego Eks-
celencja Ks. Biskup Romuald Kamiński. 
Po powitaniu go w świątyni, głos zabrał 
proboszcz parafi i Ks. Waldemar Sierpiń-
ski, który powitał przybyłych na uroczy-
stość gości: ministra obrony narodowej 
Mariusza Błaszczaka, posłankę na Sejm 
RP Bożenę Żelazowską, starostę woło-
mińskiego Adama Lubiaka wraz z żona 
Katarzyną, która jest radną sejmiku wo-

jewództwa mazowieckiego, wicestarostę 
wołomińskiego Roberta Szydlika, rad-
nych powiatu wołomińskiego- Magdale-
nę Suchenek, Piotra Borczyńskiego oraz 
Sławomira Klocka, burmistrza Tłuszcza 
Pawła Bednarczyka, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Krzysztofa Gajcego oraz 
radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu, za-
stępcę burmistrza Tłuszcza Waldemara 
Banaszka, sekretarza Gminy Tłuszcz 

Tomasza Jusińskiego, skarbnik Gminy 
Halinę Kusak, wójta Gminy Zabrodzie 
Krzysztofa Jezierskiego, kapłanów, któ-
rzy pełnili posługę w Parafi i pw. Św. Sta-
nisława Bp. M. w Postoliskach, wszyst-
kich, którzy są duchowo związani z tym 
miejscem oraz licznie zgromadzonych 
wiernych i zaproszonych gości. 

20 listopada pałac w Chrzęsnem tętnił życiem. Tego dnia w jego murach od-
bywała się II Giełda Projektów Edukacji Kulturalnej Powiatu Wołomińskiego. 
Podczas tego wydarzenia zaprezentowano ciekawe przedsięwzięcia realizowane 
przez szkoły, organizacje pozarządowe, instytucje kultury. Wręczano też nagrody. 
W gronie wyróżnionych znalazły się dwie mieszkanki Marek.

Dokończenie str. 7
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Dokończenie tekstu ze str. 1 Tłuszcz

100-lecie konsekracji kościoła 
w Postoliskach

Oprócz tego, ks. Waldemar Sierpiń-
ski przedstawił historię kościoła oraz 
podziękował wszystkim budowniczym, 
parafi anom oraz Stwórcy za „dar tego 
co było, jest i będzie”. Zaprezentował ob-
raz Matki Boskiej Hallerowskiej, który 
z okazji jubileuszu na rzecz parafi i po-
darował Prezydent RP Andrzej Duda. 
Zebrani wierni mogli obejrzeć wystawę 
przygotowaną przez Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Tłuszczańskiej obrazującą 
historię parafi i.

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Romuald 
Kamiński podczas Mszy Św. dziękował 
Bogu za dar heroicznego pokolenia, 
które podjęło się wielkiego dzieła, jakim 
było wybudowanie gigantycznej świąty-
ni w trudnych wojennych czasach w jed-
nej z biedniejszych parafi i dekanatu i die-
cezji. Oprawę muzyczną podczas Mszy 

Św. zapewnił Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego. Soliści, chór i orkiestra 
zespołu ”Mazowsze” pod dyrekcją Jacka 
Bonieckiego wykonali wybitne dzieło 
Wolfganga Amadeusza Mozarta ,,Mszę 
koronacyjną", która została skompono-
wana na użytek katedry w Salzburgu, 
przypuszczalnie z okazji świąt Wielkiej 
Nocy. Zaprezentowali również polskie i 
zagraniczne pieśni religijne.

Posłanka na Sejm RP Bożena Żela-
zowska w imieniu marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego Adama Struzika z 
okazji wyjątkowego jubileuszu wręczyła 
medal pamiątkowy „Pro Masovia” dla 
Parafi i w Postoliskach. Burmistrz Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk wraz z przewod-
niczącym Rady Miejskiej Krzysztofem 
Gajcym w imieniu Rady Miejskiej w 

Tłuszczu wręczyli akt nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy Tłuszcz 
dla ks. Waldemara Sierpińskiego. 
Oprócz tego, w imieniu Kapituły medalu 
im. Wacława Sieroszewskiego wyróżnili 
posłankę Bożenę Żelazowską za wybitne 
zasługi oraz całokształt działalności na 
rzecz Gminy Tłuszcz.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednar-
czyk podziękował również marszałkowi 
województwa mazowieckiego Adamowi 
Struzikowi za pomoc w organizacji uro-
czystości, wsparcie fi nansowe oraz obję-
cie wydarzenia patronatem honorowym.

Starosta wołomiński Adam Lubiak 
wraz z ministrem obrony narodowej Ma-
riuszem Błaszczakiem oraz wicestarostą 
wołomiński na ręce proboszcza parafi i 
pw. Św. Stanisława BM w Postoliskach 
przekazali pamiątkową płaskorzeźbę.

Po zakończeniu Mszy Św. zebrana pu-
bliczność wysłuchała koncertu Państwo-
wego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskie-
go składającego się z polskich pieśni pa-
triotycznych i ludowych, które na prze-
strzeni dziejów towarzyszyły Polakom i 
dodawały otuchy w trudnych chwilach. 

Pieśni te były i nadal są istotnym elemen-
tem tożsamości narodowej. W repertu-
arze Zespołu znalazły się zarówno pieśni 
legionowe i ułańskie: ,,O mój rozmary-
nie”, ,,Legiony”, ,,Bywaj dziewczę zdro-
we”, jak i pieśni wojskowe, zwane też pie-
śniami żołnierskimi: ,,Czerwone maki 
na Monte Cassino”, ,,Serce w plecaku". 
Koncert był niewątpliwym spotkaniem 
z historią Polski i wędrówką przez dzieje 
naszego kraju opowiedzianą za pomocą 
utworów, które są perłami polskiej tra-
dycji.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci

Zbigniewa Łukijańczuka 
długoletniego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce.

W imieniu Zarządu Miasta Kobyłka oraz wszystkich Pracowników
składam wyrazy szczerego współczucia Bliskim Zmarłego 

Edyta Zbieć
Burmistrz Miasta Kobyłka

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia 
oraz słowa wsparcia dla Bliskich
w trudnych chwilach po stracie 

Andrzeja Leka
długoletniego pracownika Urzędu Miasta Kobyłka

w imieniu Zarządu Miasta oraz wszystkich Pracowników
składa 

Edyta Zbieć
Burmistrz Miasta Kobyłka 
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Zmiany przy wydawaniu Karty 
Dużej Rodziny w 2020 r.

Wizyta
redakcji
Polsat 

News w 
Urzędzie 
Miejskim

Nowy radiowóz
policyjny dla Kobyłki

Wołomin

Zgodnie z  art. 11f ust. 3 ustawy z  dnia 10 
kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach 
przygotowania i  realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1474, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia 

o wydaniu w dniu 25 listopada 2019 r. dla 
Burmistrza Wołomina, reprezentowanego 
przez pełnomocnika P. Mateusza 
Jurczyka, decyzji Nr 37pz/2019 znak: 
WAB.6740.14.13.2019, opatrzonej 
rygorem natychmiastowej wykonalności, 
o  zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: „Rozbudowie dróg 
gminnych: ulicy Wilsona w  Wołominie 
w  km 0+000-0+561 i  ulicy Warszawskiej 
w  Kobyłce w  km 0+000-0+043 wraz 
z infrastrukturą”.
Działki usytuowania obiektu:
• w  projektowanym pasie drogowym, do 
przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy 
Wołomin w  części (tłustym drukiem – 
numery działek w  projektowanym pasie 
drogowym przeznaczone do przejęcia pod 
inwestycję, w  nawiasach – numery działek 
po podziale):
• ew. nr: 1/10 (1/11, 1/12) obręb 0022-22, 
jedn. ewid. 143412_4 Wołomin-miasto,
• ew. nr: 1 (1/1, 1/2), 26 (26/1, 26/2) obręb 
0027-27, jedn. ewid. 143412_4 Wołomin-
miasto, 
• w  projektowanym pasie drogowym, do 
przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz 
Gminy Wołomin: 
• ew. nr 142/6, 142/5, 142/3 obręb 0027-27, 
jedn. ewid. 143412_4 Wołomin-miasto,
• w projektowanym pasie drogowym, będące 
własnością Gminy Wołomin, niepodlegające 

przejęciu (tłustym drukiem – numery 
działek w projektowanym pasie drogowym, 
w nawiasach – numery działek po podziale): 
• ew. nr: 8/4, 19, 39, 142/4, 142/2, 7 (7/1, 
7/2) obręb 0027-27, jedn. ewid. 143412_4 
Wołomin-miasto,
• w  projektowanym pasie drogowym, do 
przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy 
Kobyłka (tłustym drukiem – numery 
działek w  projektowanym pasie drogowym 
przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, 
w nawiasach – numery działek po podziale):
• ew. nr: 1 (1/1, 1/2) obręb 0034-34, jedn. 
ewid. 143401_1 Kobyłka.
Działki przeznaczone pod budowę lub 
przebudowę sieci uzbrojenia terenu, 
niewchodzące w  skład projektowanego 
pasa drogowego (tłustym drukiem – 
numery działek przeznaczone pod budowę 
lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, 
w nawiasach – numery działek po podziale): 
• ew. nr: 221/3, 200, 201 obręb 0035-35, jedn. 
ewid. 143401_1 Kobyłka,
• ew. nr: 1 (1/1, 1/2), 8/2 obręb 0027-27, jedn. 
ewid. 143412_4 Wołomin-miasto.
Od decyzji przysługuje odwołanie 
do Wojewody Mazowieckiego za 
pośrednictwem organu wydającego decyzję 
- Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, 
ul. Prądzyńskiego 3, w  terminie 14 dni od 
dnia uznania obwieszczenia za doręczone 
w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).
Z  treścią decyzji można zapoznać się 
w  Starostwie Powiatowym w  Wołominie 
ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, 
parter, pokój nr 105 w  godzinach przyjęć 
interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, 
czw. 12-16, pt. 8-16.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO
Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o wydanie elektronicznej karty dużej rodziny. Zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U z 2017r. Poz. 1428), członkowie rodzin wielodzietnych, którzy złożyli wniosek o przyznanie trady-
cyjnej karty dużej rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 roku nie ponoszą opłat za wydanie elektronicznej karty dużej rodziny. 
Jednakże to uprawnienie wygasa z dniem 31 grudnia 2019r.

25 listopada 2019 gościliśmy w Urzę-
dzie Miejskim dziennikarzy programu 
Polsat News. Tematem krótkiego wy-
wiadu z burmistrz Wołomina Elżbietą 
Radwan była potrzeba godnego upa-
miętnienia 100. rocznicy Bitwy War-
szawskiej. 

 Osoby, które złożyły wniosek po raz 
pierwszy o przyznanie tradycyjnej karty 
dużej rodziny po 1 stycznia 2018r., mo-
gły od razu wnioskować o kartę elektro-
niczną. W przypadku, gdy nie złożono 

jednocześnie wniosku po 1 stycznia 
2018 r. o tradycyjną kartę dużej rodziny 
z elektroniczną, kolejny wniosek o kartę 
elektroniczną podlega opłacie (liczona 
według liczby osób).

Z dniem 1 stycznia 2020 roku 
wszystkie osoby które złożą wniosek o 
dodatkową kartę będą ponosić opłatę 
(w 2019 r. to 9,21 zł).

Przekaz główny w kontekście tak 
istotnej historycznej daty jest następu-
jący – musimy nauczyć się celebrować 
ważne rocznice i współpracować w 
godnym upamiętnieniu jednej z naj-
ważniejszej bitew w dziejach. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Świętorecki wziął udział w uroczystości w Ko-
mendzie Stołecznej Policji, podczas której przekazano Kobyłce nowy radiowóz 
policyjny.

Łącznie jednostki i komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji dostały 37 
nowych radiowozów. 6 z nich przeznaczono dla Powiatu Wołomińskiego, a jeden tra-
fi ł w ręce kobyłkowskiej Policji.

Pojazdy zakupiono przy udziale środków fi nansowych pochodzących z funduszy 
jednostek samorządu terytorialnego (1,8 mln zł) oraz Programu Modernizacji Policji 
(2 mln zł). Kobyłka dołożyła do zakupu radiowozu  41 tys zł.

Wołomin
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Choinki za elektrośmieci – 
Ekologiczne Święta 2019
W tym roku akcja odbędzie się 14 grudnia na terenie Powiatowego Centrum 

Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida 20. Rozpoczynamy od godz. 
9.00 do czasu rozdania wszystkich choinek.

Starosta Wołomiński zaprasza miesz-
kańców naszego powiatu do udziału 
w akcji przygotowanej przez Wydział 
Ochrony Środowiska Starostwa Powia-
towego w Wołominie.

Akcja ma na celu propagowanie pro-
ekologicznej postawy polegającej na 
prawidłowym postępowaniu ze zuży-
tym sprzętem elektrycznym i elektro-
nicznym, którego nie brakuje w naszych 
gospodarstwach domowych. Elektro-
odpady zawierają wiele elementów, któ-
re podlegają odzyskowi, a także części 
niebezpieczne i substancje trujące, które 
powinny być prawidłowo zutylizowane. 
Zebrane odpady odbierze profesjonal-
na fi rma. Dzięki temu przedświąteczne 
porządki połączymy z działaniem poży-
tecznym dla środowiska!

Zachęcamy również do odwiedzenia 
Powiatowego Jarmarku Świątecznego 
zorganizowanego w tym samym miej-

scu, przez Centrum. Jarmark będzie 
trwał od 9.00 do 18.00.

Co to są elektrośmieci?
Są to popsute, od dawna nieużywane, 

już niepotrzebne urządzenia elektrycz-
ne i elektroniczne, których prawidłowe 
działanie jest uzależnione od dopływu 
prądu elektrycznego lub było zasilane 
przez baterie (np. zepsute komputery, 
czajniki, zabawki i gadżety elektronicz-
ne). Przypominamy, że baterie to nie 
elektroodpady, a odpady niebezpieczne.

W nagrodę za proekologiczną posta-
wę mieszkańcy powiatu wołomińskiego 
mają szansę otrzymać świąteczne drzew-
ko, które może zostać później przesadzo-
ne do ziemi w ogródku.

Są to świerki serbskie o wysokości ok. 
120 cm, w donicach.

Do przekazania mamy 300 sztuk drze-
wek!

XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy
z Przedsiębiorczości

27 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie odbył się fi nał XIII Powiato-
wego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości. Patronat nad konkursem objęli: Starosta Wołomiński oraz Powiatowy CECH 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie. Celem konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania otacza-
jącym światem oraz zachęcenie do obserwacji zmian, jakie w nim zachodzą. Tegoroczne hasło przewodnie: „Samorządny 
Powiat” miało zwrócić uwagę młodych ludzi na zagadnienia związane z lokalną samorządnością. 

W 2019 roku obchodzimy 20 rocznicę 
ustalenia aktualnego podziału terytorial-
nego Polski, dlatego organizatorzy kon-
kursu pragną zachęcić młodzież do zgłę-
biania wiedzy na temat zasad wyboru na 
rad gminy, powiatu oraz sejmiku woje-
wództwa. Przedmiotem zainteresowania 
powinny stać się również uprawnienia 
oraz podział kompetencji w poszczegól-
nych jednostkach administracyjnych.

Konkurs został rozstrzygnięty w na-
stępujących kategoriach:

1. Konkurs plastyczny i literacki pole-
gający na interpretacji tematu: „Powiat 
wołomiński – 20 lat samorządności”. 
Nagrodzeni uczniowie w kategorii pra-
ca plastyczna:

I miejsce – Samanta Sochaczyńska, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Łochowie,

II miejsce – Gabriela Kostko, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,

III miejsce – Natalia Trojanek, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,

Wyróżnienia otrzymały: Natalia Ja-
worska, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Łochowie

oraz Kinga Kopycka, Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 
w Wołominie.

Nagrodzeni uczniowie w kategorii 
praca pisemna:

I miejsce – Weronika Pierzchała, Ze-
spół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszi-
ca w Wołominie,

II miejsce – Patrycja Sokołowska, Ze-
spół Szkół w Tłuszczu,

Justyna Ołówka, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Łochowie,

III miejsce – Inka Lis, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Łochowie,

Karol Bork, Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Łochowie.

2. Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczo-
ści dla Szkół Ponadgimnazjalnych:

- etap szkolny odbył się w szkołach i 
komisje szkolne wyłoniły po trzech lau-
reatów z największą liczbą punktów, któ-
rzy zakwalifi kowali się do fi nału,

- etap powiatowy (fi nał) odbył się 27 

listopada 2019 roku w Zespole Szkół 
Ekonomicznych im. Stanisława Staszica 
w Wołominie.

W rywalizacji wzięło udział ogółem 
558 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjal-
nych - w fi nale 25, którzy w etapie szkol-
nym uzyskali największą liczbę punktów. 
Komisja składająca się z nauczycieli 
podstaw przedsiębiorczości uczących w 
szkołach ponadpodstawowych wyłoniła 
zwycięzców:

I miejsce – Jakub Skolimowski, Li-
ceum Ogólnokształcące im. C. K. Nor-
wida w Radzyminie,

II miejsce - Damian Sakowski, Zespół 
Szkół w Tłuszczu,

Mateusz Filipiak, Zespół Szkół Ponad-
podstawowych w Łochowie,

III miejsce - Joanna Kaput, Zespół 
Szkół w Tłuszczu,

Maciej Gałek, Liceum Ogólnokształ-
cące im. C. K. Norwida w Radzyminie,

IV miejsce - Jastrzębski Piotr, Zespół 
Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w 
Wołominie.

Pozostali uczestnicy zostali wyróżnie-
ni za udział w etapie fi nałowym konkur-
su.

Nagrody dla uczestników konkursu 
ufundował Starosta Wołomiński.

Poza zadaniami konkursowymi mło-
dzież uczestniczyła w warsztatach i za-
jęciach integracyjnych prowadzonych 
przez doradcę zawodowego oraz w wy-
stąpieniu wicestarosty wołomińskiego 
Roberta Szydlika dotyczącego historii 
powiatu wołomińskiego.

Bardzo serdecznie dziękujemy prowa-
dzącym za interesujące zajęcia, dyrekto-
rom szkół i nauczycielom za przygoto-
wanie młodzieży do konkursu natomiast 
uczniom za dostarczenie ciekawych i 
inspirujących prac oraz zapał i zaanga-
żowanie, którym wykazali się podczas 
zmagań konkursowych.

Gratulujemy zwycięzcom i zaprasza-
my za rok!

Dorota Górecka
nauczyciel ZSE
organizator konkursu
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Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej 
po raz pierwszy w Kobyłce

Ząbki Miastem Ogrodów

Dokończenie tekstu ze str. 1 Tłuszcz

Punkty Stałej Energii
- świetlice środowiskowe

W ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania 
Społeczności Lokalnych AB OVO we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Tłuszczu, od 01.09.2019r. realizuje projekt „Punkty Stałej Energii – świetlice 
środowiskowe”. Zadanie realizowane jest w 3 Placówkach Wsparcia Dziennego na 
terenie gm. Tłuszcz, tj. w Punkcie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Tłuszczu, w Ja-
sienicy i w Stryjkach. 

Działania zostały skierowane do 45 
dzieci w wieku 5-15 lat, zamieszkujących 
na terenie gminy Tłuszcz, w tym dzieci 
niepełnosprawnych. Wsparciem objęci 
zostali również rodzice dzieci – łącznie 
90 osób. Celem projektu jest aktywizacja 
życia społecznego i kulturalnego dzieci 
i młodzieży, poprzez organizację zajęć 
muzycznych, arteterapii i terapii neu-
rorozwoju. Uczestnicy projektu mieli 
również możliwość wzięcia udziału w 
jednodniowej wycieczce integracyjnej 
do Gospodarstwa Edukacyjnego – Cuda 
i Wianki w Kicinach. Dzieci  i dorośli 
uczestniczyli w warsztatach decoupage, 

zwiedzali zagrodę zwierząt, rodzice sa-
modzielnie szyli poduszki a dzieci pie-
kły podpłomyki. Nie zabrakło również 
elementu integrującego – ogniska z kieł-
baskami. Zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifi kowaną kadrę specjalistów. 
Podczas spotkań, każdy czerpie radość, 
zadowolenie i możliwość rozwoju nie-
odkrytych pasji i zainteresowań. Sukces 
projektu opiera się na prostym przesła-
niu, że rodzina jest punktem stałej ener-
gii, a rodzina może czerpać energię m.in. 
z takich miejsc jak świetlice środowisko-
we w gminie Tłuszcz.   

W nawiązaniu do akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” Agata Duda czytała dzie-
ciom z oddziału przedszkolnego wiersz 
„Kto ty jesteś Polak mały”, zadając im 
jednocześnie pytania z wiersza. Para Pre-
zydencka propaguje bowiem bogactwo 
polskiej literatury poprzez angażowanie 
się w projekt „Narodowe Czytanie”. W 
tym roku również Kobyłka w niezwykły 
sposób uczciła kolejną edycję programu 
- przygotowując audiobooka z nowelami, 
które czytały osoby wyłonione w konkur-
sie - trzy z nich były niewidome i czytały 
lektury korzystając z języka Braille’a. Taki 
prezent, czyli nagrany audiobook bur-
mistrz Edyta Zbieć wręczyła Pierwszej 
Damie. 

Wizyta zakończyła się rozmowami 
na temat Kobyłki, zachodzących w niej 
zmian, planów i perspektyw. Na koniec 
Agata Duda wpisała się do Kroniki Szkol-
nej, co z pewnością stanowić będzie waż-
ną pamiątkę dla uczniów i nauczycieli.

Projekt uzyskał dofi nansowanie w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego 
„WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez 

Polskie Siecie Elektroenergetyczne S. A. www.raport.pse.pl

Burmistrz Małgorzata Zyśk wręczyła nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu „Ząbki Miastem Ogrodów”. Podczas 
uroczystości towarzyszyli jej przedstawiciel sponsorów – prezes PWiK Ząbki Janusz Tomasz Czarnogórski oraz redaktor 
gazety „Co słychać?” Mirosław Oleksiak, członek komisji konkursowej.

Tradycyjnie konkurs został przepro-
wadzony w trzech kategoriach: ogród 
(przydomowy), balkon, ogród wspól-
noty mieszkaniowej. Tegoroczna rywali-
zacja o laur zwycięstwa była bardzo im-
ponująca. Komisja konkursowa spośród 
kilkudziesięciu zgłoszeń musiała wybrać 
te najpiękniejsze ogrody i balkony. Pod-
czas oceny brano pod uwagę m.in. takie 
kryteria jak: ogólny wygląd ogrodu, wra-
żenia estetyczne, stan i wygląd ogrodze-
nia, kompozycje kwiatowe, utrzymanie 
zieleni, trawników, krzewów, obecność 
małej architektury ogrodowej.

- Państwa aktywność jest niezwykle 
ważna również w aspekcie ogólnomiej-
skim, bo Państwa ogrody i balkony mają 
również istotny wpływ na estetykę mia-
sta. Każdy, kto posiada ogród czy balkon 
doskonale wie, jak dużo wysiłku trzeba 
włożyć w ich nieustanną pielęgnację. Ale 
efekty są naprawdę wspaniałe. Przyzna-
jąc nagrody i wyróżnienia chcielibyśmy 
w symboliczny sposób podziękować 
Państwu i docenić za to zaangażowanie 
i ogromny wkład pracy – powiedziała 
burmistrz Małgorzata Zyśk.

Organizatorzy pragną również po-
dziękować wszystkim sponsorom tego 
wydarzenia, fi rmom:
• Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w Ząbkach
• CASTORAMA (Warszawa Targówek)
• Praska Giełda Spożywcza w Ząbkach
• Zielony Przystanek 
• Sklep Ogrodniczy „U Jadzi”
• Th emar

Kategoria: Ogród
1. Pani Marianna Sowińska
2. Państwo Elżbieta i Henryk Michałowscy
3. Państwo Barbara i Jan Kondraciuk
3. Pani Agnieszka Wolińska
Wyróżnienia:
- Pan Janusz Naumczyk
- Państwo Anna i Robert Kałowscy
- Pan Janusz Noiszewski
- Pani Michalina Paziewska
- Pan Adam Janicki
- Pan Artur Świderek
-Pan Andrzej Samotyjek
- Państwo Justyna i Tomasz Kostrzewscy
- Państwo Irena i Marek Tuszyńscy

Kategoria: Balkon
1. Pani Aldona Pawłowska
2. Pani Aneta Silarska – Sobota
3. Pani Halina Wójcik

Wyróżnienia:
- Pan Stanisław Szymański
- Pan Łukasz Grabowski
- Pani Ewa Ostrowska
- Pani Joanna Gut
- Pani Bożena Puchalska
- Pani Marianna Szynkielewska
- Pani Anna Banaszczyk
- Pani Anna Pawłowska

Kategoria: 
Ogród Wspólnoty Mieszkaniowej
1. WM Osiedla Bajkowa 1
2. WM Powstańców 15
3. WM Powstańców 43,43A 
i WM Andersena 38, 38 A, 38B

Wyróżnienia:
- WM Powstańców 15 A
- WM Powstańców 15 C
- WM Powstańców 15 D
- WM Powstańców 15 E

Lista laureatów i wyróżnionych
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Marki Inicjatorki ciekawych projek-
tów społecznych nagrodzone!

Grand Prix przyznano Beacie Sawoń 
z Fundacji Marecki Klub Kobiet z Pa-
sją, autorce projektu Konwent Kobiet 
Szminka.

- Dziękuję serdecznie moim kole-
żankom z fundacji, moim kolegom 
aktywistom, wszystkim partnerom i 
sympatykom tego projektu, wszyst-
kim uczestniczkom Szminki i mojemu 
mężowi. Taki dzień pokazuje, że nasza 
wspólna wielomiesięczna praca została 
doceniona. To także ogromny impuls do 
dalszego działania – napisała na FB Beata 
Sawoń.

Nagrodę Specjalną Laureatów I Gieł-
dy Projektów Edukacji Kulturalnej 
otrzymała Maria Borysewicz, przewod-
nicząca Mareckiej Rady Seniorów, autor-
ka Senioriady.

- Kiedy przeglądałam folder Pierwszej 
Wołomińskiej Giełdy Projektów Edu-
kacji Kulturalnej za ubiegły rok, pomy-
ślałam, że projekty tam prezentowane 
są naprawdę bardzo interesujące. Prze-
glądając zgłoszenia do tegorocznej  II 
Giełdy  doszłam do wniosku, że projekt 
pierwszej Mareckiej Seniorady doskona-
le się tam wpisuje. Oceniono, że jej pro-
gram był na bardzo wysokim poziomie. 
A dla nas to było wielkie święto integracji 
– opowiada Maria Borysewicz.

„Poza prezentacją projektów zwią-
zanych z edukacją kulturalną uczest-
nicy mogli obejrzeć spektakl teatralny 
pt. „Szycie nie jest romansem”, według 
poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego, w reżyserii Szczepana Szczykno. 
Aleksandra Jankowska wcieliła się w 

Hermenegildę Kociubińską z Teatrzyku 
Zielona Gęś, Jerzy Łazewski zagrał ange-
lologa i artystę – profesora Bączyńskiego, 
a Adam Tkaczyk – Alojzego Gżegżełókę, 
psa Fafi ka i osiołka Porfi riona. Komen-
tatorem i akompaniatorem był Dawid 
Ludkiewicz. Z tryskających humorem 
dialogów wyłaniał się przerysowany 
obraz otaczającej nas rzeczywistości, w 
którym dominowało przede wszystkim 
napiętnowanie głupoty” – czytamy w 
relacji z uroczystości na stronie powiatu 
wołomińskiego.

Giełdę zakończył występ laureatów 
Strasznego Festiwalu organizowanego w 
Markach – Agnieszki Torsz i mareckich 
seniorów.

TM, AT

20 listopada 2019r. w Społecznym Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej odbyło się otwarcie wystawy prac autorstwa Marka Kie-
laka. Twórca z Chrzęsnego ma wszechstronne zainteresowania, ciągle poszukuje i eksperymentuje z nowymi formami sztuki. 

Zaczynał od rzeźby w drewnie, następnie było malarstwo, ceramika, witraż, rekonstrukcje instrumentów ludowych i renowacja 
skrzypiec. Szczególnie interesuje się rzemiosłem artystycznym. Inspiracji etnografi cznych poszukuje w książkach opisujących daw-
ne zwyczaje, w skansenach i muzeach. Jako jeden z nielicznych jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie ze 
statusem „budowniczego instrumentów ludowych”.

Wołomin

I Nagroda w II Wołomiń-
skiej Giełdzie Projektów 

Edukacji

Miejska Bilioteka Publiczna im. Zofi i Nałkowskiej w Wołominie została laureatem 
I Nagrody w II Wołomińskiej Giełdzie Projektów Edukacji, która odbyła się 20 listo-
pada 2019 r. w Pałacu w Chrzęsnem. Nagrodzonym projektem zostało "Bractwo Do-
brej Książki", w ramach którego prowadzone były warsztaty, spotkania z ciekawymi 
ludźmi i wiele innych inicjatyw, które integrowały całą społeczność dookoła książki 
i biblioteki.

OGŁOSZENIA DROBNE
Tok-frez 

Toczenie, frazowanie, ostrzenie 
narzędzi CNNC, TIG, 3D, 

koła zębate 
Tok-frez, Wołomin, 
ul. Łukaszewicza 7 
tel. (22) 787-61-80 

SPRZEDAM DZIAŁKI 
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce. 

Tel. 603 677 024

Projekt „Organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w 
Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, Zielonka” dofi nansowany jest ze środków Powiatu 

Wołomińskiego w ramach umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 
Realizacja projektu: 1 II – 31 XII 2019 r.

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:   kontakt@propracownia.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 i mailowego:
poniedziałki w godz.                  12.00 – 16.00
środy w godz.  9.00 – 13.00
piątki w godz.   9.00 – 13.00

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 – 20.00.

Otwarcie wystawy prac 
Marka Kielaka

Tłuszcz
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WWL Badminton Yonex Cup 2019
16-17 listopada hala Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce była areną dwudniowego turnieju badmintona, WWL Badmin-

ton Yonex Cup Seniorów, Amatorów i Elity organizowanym przez WWL Badminton Club.

Mogliśmy podziwiać w akcji najlep-
szych badmintonistów seniorów ama-
torów i elity walczących o zwycięstwa 
w swych kategoriach. Obserwowaliśmy 
wysoki poziom wielu pojedynków, wiele 
spotkań i wzruszających chwil, tak jak 
podczas dekoracji singlistów kat.70+ w 
Memoriale Andrzeja Janeckiego – de-
korowała Ania Janecka, żona zmarłe-
go kolegi. Wsparli nas: Województwo 
Mazowieckie, Powiat Wołomiński 
- współorganizator, Miasto Zielonka – 
patronat Burmistrza, VEKTOR MEDIA 
(YONEX), Fair Play Plus Marek Korze-
niewski. Dziękujemy!!! Zapraszamy za 
rok, na kolejny turniej…a może wcze-
śniej?

WWL Badminton Club

Bieg Andrzejkowy w Starych Lipinach
24.11.2019 w Starych Lipinach odbył 

się Bieg Andrzejkowy, zorganizowany 
przez drużynę „Zabiegany Wołomin” 
i sołtysa Starych Lipin Radosława Uf-
nala. Wydarzenie swoim patronatem 
objęła Burmistrz Wołomina Elżbieta 
Radwan. 

Podczas wydarzenia można było 
sprawdzić się na dystansie głównym 10 
km i wziąć udział w Nordic Walking na 
dystansie 5000 m. Nie zabrakło atrakcji 
dla dzieci i całych rodzin, charytatywnej 
licytacji startowego numeru „1” a także 
obecności zawodników najwyższego 
szczebla – z numerem 2 pobiegła Patry-
cja Bereznowska, wybitna polska lekko-
atletka, biegaczka, specjalistka w biegu 
24-godzinnym.

SPORT


