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Urząd Miejski w Wołominie 
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin 
centrala tel.: 22 763 30 00, fax: 22 763 30 66 
e-mail: um@wolomin.org.pl 

czynny 
poniedziałek: 9:00–19:00
wtorek-czwartek: 8:00–16:00 
piątek: 8:00–14:00 

KASA Urzędu czynna 
poniedziałek: 9:00–18:30 
(przerwa 13:00–13:25) 
wtorek–czwartek: 8:00–15:15 
(przerwa 13:00–13:25)
piątek: 8:00–13:15 
(przerwa 11:00–11:25) 
 
Nr rachunku bankowego:
49 1240 6074 1111 0000 4991 6047

Nr rachunku bankowego
do opłaty skarbowej:
90 1240 6074 1111 0010 5705 0013

Centrum Obsługi Mieszkańców

Stanowiska Podawcze  
(stanowiska 2, 3)
tel.: 22 763 30 01 i 04 

Dowody osobiste
(stanowiska 4, 5, 6)
tel.: 22 763 30 81 i 82 

Sprawy meldunkowe 
(stanowiska 7, 8)
tel.: 22 763 30 83 i 84 

Podatki i opłaty lokalne
(stanowiska 9, 10)
tel.: 22 763 30 91 

Kasa 
(stanowisko 11) 
tel.: 22 763 30 41 

Stanowiska ds. Ewidencji 
Działalności Gospodarczej 
(stanowiska 12, 13)
tel.: 22 763 30 70

Punkt zapytań i interwencji
mieszkańców
(parter Urzędu Miejskiego)
tel.: 22 763 30 61

Szanowni Czytelnicy,
Zawsze gdy otworzymy serce i uśmiechnie-

my się do kogoś – jest Boże Narodzenie! Przed 
nami wyjątkowe momenty i najbardziej rodzinne 
święta w całym roku. Chwile, gdy jesteśmy dla 
siebie wyrozumiali, gdy szczególnie dbamy o do-
bro i życzliwość w naszym otoczeniu. 

Miłe akcenty zwiastujące świąteczną atmos-
ferę towarzyszą nam od 6 grudnia. To wtedy 
wirtualnie rozświetliliśmy najpiękniejsze woło-
mińskie drzewko. Plac 3 Maja zmieniliśmy we 
wspaniałą, świąteczną krainę. Na ulicach poja-
wiły się pierwsze iluminacje, a swoim blaskiem 
zachwycają nas ozdoby w kształcie aniołów, 
prezentów, reniferów i bombek. Jednym słowem 
– w Wołominie jest magicznie! 

W grudniu na każdym kroku towarzyszy nam 
też tradycja i piękne świąteczne idee. Jednymi 
z najmilszych są wysyłanie kartek świątecz-
nych i składanie życzeń. Miłe słowa z iskierkami 
świątecznych emocji skierowaliśmy do zaprzy-
jaźnionych samorządów, partnerów i przyjaciół 
Wołomina. Wołomińskie kartki co roku są wyjąt-
kowe, bo przygotowane przez naszych uczniów. 

Jestem niesamowicie poruszona wyobraźnią  
i zaangażowaniem dzieci. Ujawniły się talenty, za 
które będę mocno trzymać kciuki. 

Dobrze i dużo dzieje się w Wołominie. Za 
nami kolejny dobry rok wypełniony ciężką pracą 
- efekty może zauważyć każdy z nas. O rosnącej 
pozycji Wołomina świadczą nagrody w prestiżo-
wych rankingach i konkursach oraz dziesiątki 
milionów złotych, jakie pozyskaliśmy na zaplano-
wane przez nas inwestycje. Sukcesywnie, krok 
po kroku zmieniamy naszą wspólną przestrzeń 
na lepsze. Plan na następny rok i wszystkie ko-
lejne lata jest prosty – z nowymi siłami, pozy-
tywną energią i pomysłami będziemy wspólnie 
tworzyć nowoczesną i otwartą gminę, przyjazne 
miejsce do życia. 

Oddając w Państwa ręce ostatnie w tym roku 
wydanie biuletynu „Nasz Wołomin” dziękuję 
wszystkim Mieszkańcom za dotychczasowe za-
angażowanie i sugestie. Każda z nich to cenna 
wskazówka na temat Waszych oczekiwań. Każ-
da z sugestii, uwag i pomysłów to cegiełka, któ-
ra buduje nasz wspólny dom – Wołomin. 

Dziękuję wszystkim, którzy w ciągu tego roku 
wspierali mnie w realizacji pomysłów i założeń 
zrównoważonego rozwoju – radnym, dyrekto-
rom, współpracownikom, tym najbliższym i tym 
dalszym ze wszystkich jednostek gminy. Mam 
nadzieję, że podczas tego roku czuliście tak 
jak ja przynależność do wielkiej, wołomińskiej 
wspólnoty. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Na-
rodzenia życzę wszystkim Państwu zdrowia, bo 
jest podstawą, szczęścia oraz możliwości spę-
dzania tego wyjątkowego czasu z najbliższymi. 

Burmistrz Wołomina

Radosnych i spokojnych,  
pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2022 roku

Katarzyna Pazio
– Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Marek Górski
– Przewodniczący Rady Miejskiej
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Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła i radości,  
niosących nadzieję i pogodę ducha  

oraz Nowego 2022 Roku spełniającego wszelkie marzenia,  
wypełnionego harmonią, szczęściem i sukcesami

Bożena Wielgolaska
– Skarbnik Gminy

Małgorzata Izdebska 
– Sekretarz Gminy

Dariusz Szymanowski 
– Zastępca Burmistrza Wołomina

Łukasz Marek 
– Zastępca Burmistrza Wołomina

Szanowni Państwo,
Drodzy mieszkańcy,
Są w kalendarzu takie dni, kiedy zupełnie inaczej patrzymy na otaczający nas świat, kiedy w sposób 

szczególny kierujemy się uczuciami i zaglądamy w głąb naszych serc. Święta Bożego Narodzenia to 
wyjątkowy i magiczny czas, któremu towarzyszy atmosfera dobra, rodzinnego ciepła i ludzkiej życzliwości. 

W ten jedyny w roku wieczór życzę wszystkim Mieszkańcom odpoczynku – spokojnego, bezpiecznego, 
wśród najbliższych. Niech magia Bożego Narodzenia zagości w każdym sercu wypełniając je radością  
i optymizmem. 

Przesyłam Państwu mnóstwo ciepła na Nowy 2022 Rok. Niech upłynie w zdrowiu i pomyślności. Życzę 
pokoju, wzajemnego szacunku i zrozumienia w gronie przyjaciół i sąsiadów. Oby zawsze mogli Państwo 
liczyć na życzliwy uśmiech, pomocną dłoń, zwykłą ludzką serdeczność!

Trzymajcie się moi Drodzy,
Elżbieta Radwan

Burmistrz Wołomina



4 W W W . N A S Z W O L O M I N . P L

ŚwiąŚwiąteczteczne ne co nieco...co nieco...

Świąteczne kartki  
z Wołomina

Świąteczna atmosfera zawitała do naszej gminy  
wraz z pięknymi pracami przygotowanymi przez uczniów 
szkół podstawowych, którzy wzięli udział w tegorocznym 
konkursie na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie!  
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło aż 189 prac!

Nasz konkurs ma już swoje tradycje. Jedną z nich 
są burzliwe obrady Komisji Konkursowej. Wybór naj-
piękniejszych z pięknych poprzedzony jest długą 
analizą i dyskusją. Najpierw prace oceniane są pod 
kątem zgodności z regulaminem. W wyniku pierw-
szej selekcji musieliśmy odrzucić aż 23 prace! Po-
wodem był brak stosownych oświadczeń, zły format 
lub użycie niedozwolonych elementów. Ostatecznie 
Komisja dokonała wyboru spośród 166 prac – 94 
z kategorii A, 44 z kategorii B i 28 z kategorii C. 
Wyniki przedstawiają się następująco: 

Kategoria A (dla uczniów szkół podstawowych 
kl. I-III) – zwyciężyła Maria Muzal, wyróżnieni: 
Ewa Kowalik, Barbara Czarnecka. Kategoria 
B (dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI) – 
zwyciężyła Nikola Kozdęba, wyróżnieni: Nikola 
Wronka, Wojciech Jaroszczyk, Kategoria C 
(dla uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII) – 
zwyciężyła Zofia Stachowicz, wyróżnieni: Lena 
Bereda-Łabędź, Maja Fronczyk.
Wyróżnienie przyznane przez Burmistrz Woło-

mina Elżbietę Radwan: Magdalena Kanciała.

Dziękujemy wszystkim za udział w naszej 
zabawie i piękne kartki! Zwycięskie prace 
posłużyły do stworzenia oficjalnych kartek 
świątecznych gminy Wołomin. Wraz z naj-
lepszymi życzeniami wysyłamy je do na-
szych przyjaciół w całym kraju!



 














Składniki:
• opakowanie mini mozzarelli
• opakowanie wykałaczek
• kilka czarnych oliwek bez pestki
• surowa marchewka
• kilka gałązek pietruszki
• kilka pomidorków koktajlowych
• kawałek czerwonej papryki
•  kilka ziarenek pieprzu lub ziela angielskiego 

do dekoracji
Marchewkę obierz, pokrój na talarki. W każdym 

wytnij niewielki trójkąt. Talarki wykorzystasz jako 
stopy, a trójkąty jako nosy dla swoich zimowych 
stworków.

Pingwinki: Na wykałaczkę nadziej kolejno: 
czarną oliwkę (głowa), mozzarellę (tułów) i tala-
rek marchewki (nóżki). Drugą wykałaczkę umieść 
w poziomie w kulce mozzarelli. Po przeciwle-
głych stronach umieść połówki oliwek – to będą 
skrzydła.
Przyozdób głowę swojego pingwina – w otwór 

po pestce włóż mniejszy kawałek marchewki 
(nos). Na czubku wykałaczki umieść czapeczkę 

– niewielki trójkąt z papryki.
Bałwanki: Kulki mozzarelli złącz wykałaczką 

po dwie sztuki. Na górze umieść połówkę pomi-
dorka – to będzie kapelusz bałwanka. Na wyka-
łaczkę z drugiej strony nadziej talarek marchewki 
(stopy).
Pieprz lub ziele angielskie wykorzystaj jako oczy 

i guziki. Z małego trójkąta marchewki zrób nos. 
Poddańczą gałązkę pietruszki wdziej w bok bał-
wanka – dziurkę możesz zrobić wykałaczką – to 
będzie jego miotła.

Czapki Mikołaja i lodowe 
choinki do schrupania

Składniki:
• opakowanie wafelków do lodów (trójkąty)
• dekoracje cukrowe (posypki, draże, perełki)
• małe pianki marshmellow
• czerwony i zielony barwnik spożywczy
• cukier puder
• kilka łyżek wrzątku
• pędzelek
Z cukru pudru i wrzątku przygotuj lukier. Porcję 

podziel na dwie części. Do jednej dodaj zielony, 
a do drugiej czerwony barwnik spożywczy. Prze-
studź.

Czapka Mikołaja: Pomaluj wafelki czerwonym 
lukrem. Z jednej mini-pianki marshmellow zrób 
pompon i przyklej do do lukru. Resztę umieść 
dookoła czapeczki.

Chrupiące choinki: Pomaluj wafelki zielonym 
lukrem. Cukrowe dekoracje przyklej według 
uznania do lukru.

Zimowe stworki z mozzarelli

Smacznego!Smacznego!
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Goście z przeszłości
Przy ulicy Legionów powstały dwa murale  
przedstawiające danych mieszkańców Wołomina.

Wołomiński skwer u zbiegu ulic Kościelnej i Sikorskiego 
będzie nosił imię Pawła Seweryna Rozbickiego. 

Rok Wacława Nałkowskiego dobiega końca, 
ale po wydarzeniach upamiętniających tego 
wybitnego mieszkańca Wołomina pozostaną 
piękne pamiątki.

Urodzony w Starych Lipinach Bronisław 
Manicki był jedynym z terenu całego powiatu 
wołomińskiego członkiem Pierwszej Kompanii 
Kadrowej stworzonej przez Józefa Piłsudskiego.

Na niepozornym murku 
przy ulicy Legionów 4, na 
drodze do nowo wybudo-
wanego Centrum Przesiad-
kowego pojawiły się dwa 
nowe murale przedstawia-
jące gości z przeszłości. To 
postaci z lat 30. XX wieku 

Najpiękniejszy wołomiński 
skwer zyskał patrona

W pamięci mieszkańców 
gminy Wołomin Paweł Roz-
bicki zapisał się jako dobry, 
pomocny człowiek i fanta-
styczny pedagog. Burmistrz 
Wołomina Elżbieta Ra-
dwan nie kryła wzruszenia 
z decyzji, która na wniosek 
radnych Pozytywnego Wo-
łomina, zapadła jednogło-
śnie na sesji Rady Miejskiej  
w Wołominie. Na swoim pro-

filu na Facebooku napisała:
„Imię Śp. Pawła nosić 

będzie jeden z najpiękniej-
szych skwerów w Wołomi-
nie. Blisko jego szkoły, nie-
daleko urzędu, w samym 
sercu miasta, które kochał. 
Ta zielona, kojąca oaza  
u zbiegu ruchliwych ulic to 
właściwe miejsce do utrwa-
lania pamięci o założycielu  
i dyrektorze Prywatnej Szko-

ły Muzycznej I i II stopnia  
w Wołominie, wyróżnionej 
tytułem „Zasłużony dla Wo-
łomina”, radnym Rady Miej-
skiej w Wołominie w kaden-
cji 2018-2023, 1998-2002 
oraz przewodniczącym  
w latach 2000-2002. Bo 
taki właśnie był Paweł – 
oaza spokoju w środku na-
wet największej burzy.
Dziękuję radnym klubu 

Pozytywny Wołomin za pod-
jęcie inicjatywy i pamięć  
o naszym koledze. Mieliśmy 
zaszczyt współpracować  
z Pawłem. Doświadczyliśmy 
jego życzliwości, mądrości  

odtworzone na podstawie 
archiwalnych zdjęć przez 
Arkadiusza Andrejkowa, 
uznanego malarza urodzo-
nego w Sanoku, absolwenta 
Wydziału Sztuki Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Artysta 
przyjechał do Wołomina na 

i dobroci. Jestem dumna, że 
możemy przekazać te wspo-
mnienia miastu i budować 
pamięć o oddanym obywa-
telu Wołomina poprzez ten 
symboliczny gest.”

Rok Wacława 
Nałkowskiego 
dobiega końca

19 listopada, w 170. rocznicę urodzin Wacława Nałkowskiego przy klonie 
rosnącym tuż przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich zainstalowano 
tabliczkę z historią tego niezwykłego drzewa. Wybitny geograf zasadził go 
osobiście zakładając ogród po budowie domu w 1985 roku. To nie jedyna 
pamiątka, jaka zostanie nam po obchodzonym w gminie Wołomin roku 
Wacława Nałkowskiego. Na ścianie budynku I LO w Wołominie został za-
prezentowany mural przedstawiający jej patrona.

Bohaterski patron  
wołomińskiego pasażu

zaproszenie Urzędu Miej-
skiego. Efekt tej współpra-
cy został niezwykle ciepło 
przyjęty przez mieszkań-
ców, którzy zachwycają się 
zarówno ciekawym pomy-
słem, jak i pięknym wyko-
naniem.

Z inicjatywy radnych Agaty Boche-
nek, Karola Cudnego oraz Pawła 
Kocika odcinek pasażu na osiedlu 
Niepodległości pomiędzy ulicami Ko-
ścielną i Lipińską nosi jego dumne 
imię. Odsłonięcie tablicy informacyj-
nej stało się doskonałym pretekstem 
do lepszego poznania fascynującego 
życiorysu tego wzorowego żołnierza.
Sylwetkę patrona pasażu przybli-

żyła Małgorzata Prawdzic-Szczawiń-
ska, autorka artykułu o Bronisławie 
Manickim, który został opublikowany  
w XII tomie Rocznika Wołomińskiego. 
Godną i wzruszającą oprawę uroczy-
stości zapewnili niezastąpieni kadeci 
I LO PUL w Wołominie oraz Miejski 
Dom Kultury w Wołominie. Licznie 
uczestniczące w uroczystości dzieci  
i młodzież to gwarancja, że pamięć  
o bohaterze z Wołomina przetrwa.
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Dobiega końca kaden-
cja Wołomińskiej Rady Se-
niorów (WRS). To były trzy 
lata nietypowe. Interesu-

Wołomińska Rada Seniorów  
– zakończenie kadencji 2018-2021

jące, pozytywne, ale i bu-
dzące negatywne emocje. 
Oczywiście mamy na myśli 
pandemię covidową, która 

przewróciła do góry nogami 
dotychczasowy porządek 
świata. Mimo wymuszonej 
izolacji członkowie Rady 
wspaniale kontynuowali 
swoją działalność, za co 
serdecznie dziękujemy!
Nasi niezawodni senio-

rzy zawsze byli obecni na 
ważnych uroczystościach 
państwowych lub samo-
rządowych. Uczestniczyli 
w wielu wydarzeniach kul-
turalnych, edukacyjnych, 
sportowych i innych. Inicjo-
wali szereg przedsięwzięć 
dla dobra gminy Wołomin 
i całej naszej społeczno-
ści.  wołomińskich. Szko-

lenia, edukacja zdrowotna, 
kontakty z organizacjami 
senioralnymi z innych gmin 
to tylko niektóre elementy 
działalności Rady. Nie moż-
na zapomnieć także o waż-
nej roli doradczej WRS wo-
bec kierownictwa Urzędu 
Miejskiego. Szczególne sło-
wa podziękowania należą 
się przewodniczącej Rady 
p. Celinie Subdzie, która 
niestrudzenie aktywizowa-
ła seniorów do pracy spo-
łecznej. Także innym człon-
kom Zarządu WRS czyli p. 
Czesławowi Borkowskiemu 
oraz p. Andrzejowi Żele-
zikowi serdecznie dzię-

kujemy. Nie zapominamy  
o św. pamięci Jerzym Tur-
ku, który przez lata pełnił 
funkcję sekretarza Rady. 
Mamy nadzieję, że więk-
szość członków dotychcza-
sowej Rady będzie konty-
nuować swoją działalność 
w nowej kadencji.

Patyczaki i inne zwierzaki
Aż 178 prac wpłynęło w konkursie „Opowieść o moim pupilu”. Komisja wyłaniająca 
zwycięzców stanęła przed wielkim wyzwaniem: jak spośród tylu prac plastycznych, 
przepięknych rysunków-portretów i tylu wzruszających opowieści wybrać  
te najlepsze? Skoro wszystkie były wspaniałe.

Autorzy prac zaprezento-
wali nam swoje zwierzaki: 
psy, koty, ale też chomiki, 
gekony, bociany, a nawet… 
patyczaki. Ostatecznie jury 
zdecydowało o następują-
cym wyborze laureatów:

Kategoria A – dla dzieci 
uczęszczających do przed-
szkoli. I miejsce: Agata Ry-
zner (Przedszkole nr 10 im. 
Misia Uszatka w Wołomi-
nie), wyróżnienia: Marcelina 
Korchynska (Przedszkole 
nr 6 „Bajka” w Wołominie), 
Grzegorz Sasin (Przedszko-
le nr 10 im. Misia Uszatka 
w Wołominie), Weronika 
Jagoda Jeżak (Przedszkole 
nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki  
w Wołominie).

Kategoria B – dla uczniów 
szkół podstawowych: kl. I-III. 
I miejsce: Oliwier Sikorski 

(kl. I SP nr 7 w Wołominie), 
wyróżnienia: Michalina Por-
tacha (kl. III, SP nr 7 w Wo-
łominie), Gabriela Zasłonka 
(kl. II, SP nr 1 w Wołominie), 
Antoni Czwarnóg (kl. III, SP 
nr 7 w Wołominie).

Kategoria C – dla uczniów 
szkół podstawowych: kl. IV-
-VI. I miejsce: Kinga Lubasz-
ka (kl. V, SP nr 7 w Woło-
minie), wyróżnienia: Mikołaj 
Zaremba (kl. IV, SP nr 7  
w Wołominie), Alicja Omen 
(kl. V, SP nr 5 w Wołomi-
nie), Bartosz Tworkowski 
(kl. V, SP nr 7 w Wołominie), 
Szymon Kazanowski (kl. 
IV, SP nr 7 w Wołominie).  
W kategorii C przyznano 4 
wyróżnienia, ze względu na 
wpłynięcie jedynie 3 prac  
w kategorii D.

Kategoria D – dla uczniów 

szkół podstawowych: kl. VII-
-VIII. I miejsce: Marta Soł-
tysiak (kl. VIII, SP nr 7 w 
Wołominie), wyróżnienia: 
Patryk Wiśniewski (kl. VIII, 
SP nr 2 w Wołominie), Kry-
stian Szymański (kl. VII, SP 
nr 7 w Wołominie).
Jako pomysłodawczyni 

tego mądrego, wartościo-
wego konkursu dziękuję 
wszystkim uczestnikom 
i gratuluję zwycięzcom. 
Bądźcie dalej dobrzy i wraż-
liwi, patrzcie sercem, poma-
gajcie najsłabszym. 
Sekretarz Gminy Małgo-

rzacie Izdebskiej i naczel-
nik WOŚ Annie Nowak 
dziękuję za pomoc w prze-
prowadzeniu konkursu, za 
wspaniałe nagrody i za 
wszystko co robią dla braci 
naszych mniejszych. 

Mnie szczególnie zauro-
czyło, że te zwierzątka na ry-
sunkach są takie pulchniut-
kie, radosne i szczęśliwe.  
I niech takie będą wszystkie 
zwierzęta w gminie Woło-
min. A w noc Wigilijną niech 
przemówią do nas ludzkim 
głosem.
Z serdecznymi Świątecz-

nymi życzeniami

Agata Bochenek
Radna Rady Miejskiej  

w Wołominie

Siła  
zwycięstwa

Kamil Wójcik Mistrz 
Polski Młodzików w bok-
sie 2021 w kategorii 
80 kg to wychowanek 
Klubu Champion Woło-
min. Elżbieta Radwan 
burmistrz Wołomina 
określiła Kamila jako 
„dojrzałego, nie tylko 
mocno uderzającego, 
ale i mocno stąpającego 
po ziemi człowieka”. Na 
swoim profilu na FB bur-
mistrz Wołomina dodała:  
„w boksie, jak w każdym 
innym sporcie trzeba 
mieć głowę na karku, 
przemyślaną taktykę  
i technikę, którą ćwiczy 
się latami. Kamil ma to 
wszystko – cały pakiet”. 
W zdobyciu umiejętności 
i w drodze po złoto pro-
wadził go trener klubu 
Champion Wołomin Pa-
weł Babicki. Wierzymy, 
że ten mistrzowski duet 
jeszcze nie raz przyniesie 
nam radość ze zwycię-
stwa i sławę dla naszej 
gminy.
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I Liga Młodzików  
z Wołomina

Zdolnej młodzieży w Wołominie nie brakuje. Wyniki UKS 

5 to zasługa pracy trenerów oraz hart ducha młodych spor-

towców, dzięki którym klub wkroczył do I Ligi Młodzików. 

Poświecenie dla idei sportu przynosi rozgłos naszej gminie 

– za co serdecznie podziękował wszystkim siatkarzom  za-

stępca burmistrza Wołomina Dariusz Szymanowski.

Praktyka czyni mistrza. A w Klubie Tańca Sportowego 
Shock Dance mistrzów nie brakuje. Sukcesy podopiecz-
nych klubu przynoszą rozgłos Wołominowi od dawna. 
Umiejętności tancerzy są doceniane na wielu konkursach 
i prestiżowych przeglądach tanecznych w całym kraju. Do-
ceniają je również władze gminy Wołomin. Podziękowania 
za wspaniałą promocję Wołomina i gratulacje wybitnym 
tancerzom z klubu Shock Dance złożył w listopadzie Da-
riusz Szymanowski zastępca burmistrza. Słowa przekazane 
od burmistrz Elżbiety Radwan skierowane były do wszyst-
kich, dzięki którym możemy podziwiać wspaniałe występy 
– zarówno do tych, których widzimy na scenie, jak i do 
tych, których praca odbywa się za kulisami. Wielkie słowa 
uznania trafiły do prezesa szkoły Roberta Jakubowskiego, 
który podczas zajęć łączy wrażliwość artystyczną z wszech-
stronnym przygotowaniem fizycznym. Wśród wołomińskiej 
młodzieży jest na pewno jeszcze wiele nieodkrytych talen-
tów, które pod fachowym okiem doświadczonych trenerów 
zabłysną na parkietach w kraju i za granicą!

Wystrzeli do I ligi
Ciężko zliczyć wszystkie 

sukcesy sportowe zawod-
ników Akademii Piłkarskiej 
Huragan Wołomin. Tylko do 
ostatnich należą awans do 
I ligi okręgowej Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej 
oraz mistrzostwo I ligi MZPN 
i awans do I ligi wojewódz-
kiej MZPN. 

Control Naczaj Team 
– szkoła mistrzów!
Sportowa walka to dla zawodnika w dużej mierze walka z samym sobą, ze wszystkim, co 

mogłoby być przeszkodą na drodze do zwycięstwa. Doskonale wiedzą o tym zawodnicy 
Control Naczaj Team. Gmina Wołomin wyróżniła tych najwytrwalszych. Dyplomy i upominki 
wręczył mistrzom zastępca burmistrza Łukasz Marek. Wyróżnieni to zawodnicy, którzy sta-
nęli do rywalizacji podczas WMAC World Martial arts games Salzburg Austria 2021. Szkoła 
mistrzów nie zawiodła. Zawodnicy wywalczyli 8 złotych medali, 5 srebrnych i 1 brązowy! 
Spektakularne zwycięstwa nie zatrzymały zawodników. Podczas III pucharu Orła w Zakrę-
cie pokazali się z równie dobrej strony. Szczególne gratulacje powędrowały do właścicieli 
złotego, brązowego i srebrnych medali. Trudno nie być pod wrażeniem wyników i sukcesów 
zawodników. Sportowcy z Control Naczaj Team dają piękne świadectwo hartu ducha i cia-
ła, tego, że – jak powiadają mistrzowie – „niemożliwe nie istnieje”. Ten wysiłek osiągania 
doskonałości i przezwyciężania najtrudniejszych nawet wyzwań uważnie kontroluje sensei 
Renata Naczaj, której serdecznie dziękujemy za wychowywanie kolejnych pokoleń wybit-
nych sportowców.

Shock dance  
szokuje wynikami

Młodzi piłkarze wiele razy 
pokazali, że nie tylko potra-
fią zwyciężać, ale mają cha-
rakter i waleczność na bo-
isku. To wielka sztuka, która 
cechuje tylko największych! 
Całej drużynie życzymy 

dalszych sukcesów i mnó-
stwo sportowych emocji!
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