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Guzowatka
18 stycznia o godz. 14:39 Paweł 

S., kierując samochodem marki VW 
Transporter, na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem, zjechał 
na przeciwległy pas ruchu i zderzył 
się z samochodem marki Daewoo 
Matiz, kierowanym przez Reginę 
K. W wyniku zdarzenia Regina K. 
oraz pasażerka pojazdu Daewoo 
Matiz Marianna N., lat 88, z uraza-
mi klatki piersiowej oraz urazami 
kończyn dolnych i górnych zostały 
przewiezione do ZOZ. 

Kąty Miąski
22 stycznia z ogrodzenia dział-

ki letniskowej nieznany sprawca 
dokonał kradzieży lampy haloge-
nowej, zamocowanej na drzewie 
oraz 6 sztuk sztachet z metalowym 
ozdobnym elementem trójkątnym, 
w którym znajdowała się metalowa 
figurka ptaka, w kolorze czarnym. 
Ponadto, sprawca próbował odkrę-
cić dwa kolejne elementy ozdobne 
z w/w ogrodzenia. Wartość strat 
- 520 zł.

Kobyłka
21 stycznia nieznany sprawca 

w nieustalony sposób z terenu 
firmy, zajmującej się sprzedażą 
używanych części do samochodów, 
dokonał kradzieży ośmiu komple-

tów kół samochodowych, różnych 
rozmiarów i producentów. Suma 
strat - 25.000 zł. 

23 stycznia miała miejsce kra-
dzież zaparkowanego na terenie 
posesji samochodu osobowego mar-
ki Jaguar XF, koloru szarego, rok 
prod. 2013. W bagażniku pojazdu 
znajdowały się dwa laptopy, tj. Asus 
oraz Acer. Suma strat - 153.000 zł. 

24 stycznia z parkingu w rejo-
nie kościoła skradziono samochód 
marki Mazda 6, koloru czerwony 
metalik, rok produkcji 2015, wraz 
ze znajdującymi się we wnętrzu 
fotelikami dziecięcymi i telefo-
nem komórkowym. Suma strat 
- 140.000 zł. 

Łąki
21 stycznia nieznany sprawca, 

po uprzednim wyważeniu drzwi 
tarasowych budynku mieszkalnego, 
dokonał z wnętrza pomieszczeń 
mieszkalnych kradzieży laptopa 
marki Dell, aparatu cyfrowego mar-
ki Sony model Alfa 390, oraz kame-
ry cyfrowej marki Sony model HDR 
PJ200. Wartość strat - 4.500 zł.

Marki
20 stycznia policjanci Zespołu 

Wywiadowczego KPP Wołomin na 
ulicy zatrzymali Jakuba M., lat 23, 
który posiadał przy sobie substancję 
odurzającą w postaci marihuany 
oraz Michała G., lat 29, który w 
swoim samochodzie marki Skoda 
posiadał substancję odurzającą w 
postaci amfetaminy. 

Tego samego dnia miała miejsce 
kradzież samochodu marki Toyota 
Yaris, koloru czerwonego, rok pro-
dukcji 2011. Suma strat - 30.000 
złotych. 

W okresie od 21 stycznia do 
22 stycznia nieznany sprawca, po 
uprzednim wyłamaniu okna w 
pomieszczeniu kotłowni, dostał się 
do wnętrza budynku, a następnie po 
wyłamaniu szuflady w kasie fiskal-

nej, dokonał kradzieży pieniędzy w 
kwocie 200 zł. Łączna wartość strat 
wynosi 7.000 zł. 

22 stycznia nieustalony spraw-
ca, po uprzednim wybiciu szyby w 
drzwiach wejściowych bocznych 
oraz uszkodzeniu trzech okien bu-
dynku, dostał się do wnętrza firmy, 
skąd dokonał kradzieży pieniędzy w 
kwocie 800 zł, które znajdowały się 
w kasie fiskalnej. Łączna wartość 
strat wynosi 15.000 zł.

23 stycznia Zakład Energe-
tyczny z siedzibą w Wołominie 
zawiadomił, że nieznani sprawcy, 
po uprzednim pokonaniu zabez-
pieczeń skrzynki elektrycznej, z jej 
wnętrza dokonał kradzieży mie-
dzianych elementów infrastruktury 
elektrycznej. 

Słupno
18 stycznia z wnętrza pomiesz-

czeń nowo budowanego bloku 
nieznani sprawcy, po uprzednim 
wybiciu okna, dokonali kradzieży 
elektronarzędzi, tj. pilarki ramie-
niowej, maszyny do cięcia gresu 
oraz pieca gazowego. Wartość strat 
- 950 zł. 

24 stycznia o godz. 17:20 kie-
rujący samochodem osobowym 
marki Hyundai I20 Michał S., lat 
35, jadąc prawidłowo drogą kra-
jową nr 8 w kierunku Warszawy, 
potrącił przechodzących w miejscu 
niedozwolonym Jadwigę K. oraz 
niezidentyfikowanego mężczyznę. 
W wyniku zdarzenia osoby zostały 
przewiezione do szpitali z obraże-
niami ciała, przy czym mężczyzna 
w stanie krytycznym. Kierujący 
pojazdem był trzeźwy. Postępowanie 
prowadzi KPP Wołomin.

Wołomin
19 stycznia policjanci WP KPP 

Wołomin w trakcie kontroli drogo-
wej zatrzymali Sebastiana C., lat 21, 
który posiadał przy sobie torebkę 
strunową z zawartością białego 
proszku - mefedronu. 

21 stycznia z otwartego po-
mieszczenia gospodarczego nie-
znani sprawcy dokonali kradzieży 
roweru oraz drabiny aluminiowej. 
Wartość strat oszacowano na około 
500 złotych. 

Tego samego dnia policjan-
ci WK KPP Wołomin, realizując 
sprawę z poprzedniego okresu, w 
miejscach zamieszkania zatrzymali 
Łukasza C., lat 28 oraz Tomasza M., 
lat 23, jako osoby podejrzewane o 
dokonanie kradzieży rozbójniczej 
na pracowniku ochrony w sklepie w 
miejscowości Wołomin. W trakcie 
prowadzonych czynności ustalono 
kolejne dwie osoby podejrzewane o 
kradzież rozbójniczą, tj. Emila C., lat 
22 oraz Roberta R., lat 29.

22 stycznia z klatki schodowej 
nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży dwóch par butów na szkodę 
zgłaszającego. Wartość strat oszaco-
wano na około 750 złotych. 

Ząbki
19 stycznia pracownik lom-

bardu powiadomił, że nieznani 
sprawcy, po uprzednim wybiciu 
szyby wystawowej w lombardzie, z 
wystawy dokonali kradzieży biżu-
terii w postaci złotych łańcuszków, 
bransoletek i pierścionków o łącz-
nej wartości około 30.000 zł.

Tego samego dnia policjanci 
KP w Ząbkach na ulicy, podczas 
wykonywania czynności służbo-
wych, zatrzymali Arkadiusza W., lat 
21, podejrzewanego o posiadanie 
środków odurzających w postaci 
amfetaminy. 

23 stycznia policjanci KP w 
Ząbkach, podczas wykonywania 
czynności służbowych na ulicy 
Skorupki, zatrzymali Grzegorza 
G., lat 40, bez stałego miejsca za-
mieszkania, który będąc w stanie 
nietrzeźwości dokonał znieważenia 
interweniujących policjantów, a na-
stępnie usiłował wręczyć korzyść w 
wysokości 100 zł, w zamian za od-
stąpienie od czynności służbowych. 

Opracował: asp. szt. Tomasz 
Sitek - rzecznik KPP Wołomin

Trzej mężczyźni włamali 
się do siłowni w Jado-
wie, skąd zabrali sprzęt 
do ćwiczeń. Skradzione 
mienie, wycenione na 
1.600 zł, sprzedali zna-
jomemu za 100 zł.

Okradli 
siłownię

W minioną sobotę, w godzinach 
rannych, policjanci z komisariatu 
w Jadowie zostali powiadomieni 
o włamaniu do gminnej siłowni. 
Zgłaszający ten fakt mężczyzna 
stwierdził, że sprawcy wyłamali 
drzwi wejściowe do budynku, wybili 
szyby, po czym zabrali kilkanaście 
obciążników do ćwiczeń siłowych 
o różnej wadze. Policjanci od razu 
przystąpili do działań. Kilkanaście 
minut później w jednym z opusz-
czonych budynków ujawnili dwóch 
mężczyzn, z których jeden na widok 
funkcjonariuszy odrzucił foliową 
reklamówkę z zawartością plasti-
kowych głośników i rękawiczek. Jak 
twierdził, przedmioty te należały 
do niego, a jedynie „wystraszył się” 
na widok policjantów. Mundurowi 
sprawdzili pomieszczenia, jednak 
nie ujawnili w nim skradzionych 
obciążników.

Dla 23-letniego Mateusza R. i 
28-letniego Kamila R. nie było to 

jednak ostatnie spotkanie z po-
licjantami. Funkcjonariusze po 
informacji, że z siłowni skradziono 
również rękawiczki treningowe i 
głośniki, ponownie postanowili z 
nimi porozmawiać. Obaj zostali za-
trzymani, jako osoby podejrzewane 
o włamanie i kradzież przedmiotów. 
Dalsza praca funkcjonariuszy to ko-
lejny zatrzymany, tym razem 23-let-
ni Sebastian M. Przesłuchanie całej 
trójki potwierdziło przypuszczenia 
policjantów. Mężczyźni przyznali 
się do włamania do gminnej siłow-
ni i kradzieży sprzętu do ćwiczeń 
siłowych w tym: 2 obciążników 
po 20 kg, 4 obciążników po 10 
kg, 12 obciążników po 5 kg oraz 
rękawiczek treningowych, ręcznika, 
koca i głośników o łącznej wartości 
blisko 1.600 złotych. Już słyszeli też 
zarzuty popełnienia przestępstwa 
przeciwko mieniu, za co może im 
grozić kara do 10 lat pozbawienia 
wolności. Policjanci ustalili rów-
nież, że skradzione mienie zostało 
sprzedane za kwotę 100 złotych 
33-latkowi. W mieszkaniu Krzysz-
tofa R. funkcjonariusze ujawnili 
skradzione obciążniki, które zostały 
zabezpieczone w miejscowej jed-
nostce policji. Mężczyzna został 
przesłuchany i usłyszał zarzuty 
paserstwa. Policjanci odzyskali 
również skradzione rękawiczki, 
głośniki, ręcznik oraz koc, w którym 
podejrzani przenosili z miejsca 
przestępstwa skradzione przed-
mioty. (ts)

Joanna Mioduchowska wykonuje 
własne piosenki, gra na gitarze i 
harmonijkach ustnych. W piosence 
poszukuje harmonii, refleksji, cie-
pła i optymizmu. Oprócz własnych 
tekstów wykorzystuje także wier-
sze poetów: Bolesława Leśmiana, 
Juliana Tuwima, Adama Asnyka, 
Jarosława Iwaszkiewicza. Należy 
do grupy poetyckiej Terra Poetica. 
Laureatka przeglądów piosenki au-
torskiej i poetyckiej: Poetyckie Ru-
bieże 2012 - I nagroda, OPPA 2010 
- Złota Piątka, Oranżeria 2007 
- Nagroda im. Agaty Budzyńskiej i 
innych. Muzykami towarzyszącymi 
Joannie byli Mirosław Kozak (gitara 
i akordeon) i Wojciech Zalewski 
(kontrabas). Fantastyczny warsztat 
gitarowy Mirosława Kozaka po-
zwolił mu poznać, a potem również 
grać z Tommym Emmanuelem - au-
stralijskim gitarzystą, uważanym za 
najlepszego gitarzystę akustycznego 
na świecie. Wraz z Wojciechem Za-
lewskim (kontrabas) współpracują 
z wieloma znakomitymi postacia-
mi polskiej i zagranicznej sceny 
muzycznej. 

Debiutancka płyta Joanny Mio-
duchowskiej pt. „Bujam w obło-
kach” składa się z 13 autorskich 
piosenek, powstałych w przeciągu 
kilkunastu lat. Są to utwory naj-
bardziej lubiane przez słuchaczy i 

najbliższe autorce. W nagraniach 
wzięli udział: Jakub Sienkiewicz 
(gość specjalny) - śpiew i gitara 
solowa; Mirosław Kozak - gita-
ry, mandolina, akordeon, buzuki; 
Marta Zalewska - skrzypce; Jacek 
Wąsowski - gitara, banjo, mandoli-
na, gitara dobro; Wojciech Zalewski 
- kontrabas; Adam Szuraj - instru-
menty perkusyjne. Tak napisał o 
piosenkach Joanny w recenzji do 
czasopisma „Dyliżans” redaktor 
Maciej Świątek: „Każda z nich to 
dzieło skończone, zamknięta całość, 
perełka słowno-muzyczna. Nie ma 
w nich niepotrzebnych słów, a te 
które są, są na swoich miejscach. 
Muzyka je dopełnia, dopowiada, 
wzmacnia emocje. Tu nie ma po-
śpiechu, pauzy mają swoje zna-
czenie, otwierają całe światy poza 
słowami. I jest to coś, co jest nie 
tylko umiejętnością interpretacyjną 
autorki i wykonawczyni, ale przede 
wszystkim jej indywidualnością, jej 
subiektywnym, bardzo osobistym 
widzeniem świata, pełnym reflek-
sji, zrozumienia, ale też ciepła i 
życzliwości. To jest takie bujanie 
w obłokach z pełną świadomością 
twardości ziemi, po prostu wznie-
sieniem się ponad tę twardość”.

- Koncert Joanny Mioduchow-
skiej jest pierwszym wydarze-
niem, które realizujemy wspólnie 

z Miejskim Domem Kultury w 
Wołominie - przyznała na spotka-
niu Danuta Michalik, gospodyni 
Izby. - W ramach podpisanego w 
tym tygodniu porozumienia bę-
dziemy wzbogacać nasz program 
artystyczny o wspólne przedsię-
wzięcia artystyczne z pożytkiem 
dla mieszkańców tej strony Wo-
łomina. Kameralne wnętrza Izby 
i fantastyczna publiczność, tworzą 
wyjątkową atmosferę dla takich 
koncertów poetycko-muzycznych 
jak dziś. Tu chce się śpiewać i grać. 

Dziś niespodziankę zrobił Tomasz 
Drabel - bard, gitarzysta, który w 
przerwie koncertu niezwykle eks-
presyjnie wykonał kilka pieśni ze 
swojego repertuaru. Sama Joanna 
ma swoich wiernych fanów, którzy 
przyjechali dziś do Wołomina z 
Warszawy, Piaseczna czy z dalekich 
Suwałk. To zaszczyt i ogromne 
wyróżnienie, że artystka promując 
swoją pierwszą płytę, wpisała 
Wołomin w trasę koncertową - 
powiedziała Danuta Michalik. 
(oprac. am)

 �Od lewej: Mirosław Kozak, Joanna Mioduchowska i Wojciech Zalewski. 
Fot. Kasia Humińska.

Z promocją swojej debiutanckiej płyty pt. „Bujam w obłokach” w minioną sobotę 23 
stycznia wystąpiła w Izbie Muzealnej Wodiczków w Wołominie Joanna Mioduchowska - 
poetka, kompozytorka, autorka tekstów i wokalistka.  

Bujam w obłokach


