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Dokończenie str. 2

REKLAMA  TEL. 796-046-823
W związku z podpisaniem ugody między MPWiK w Warszawie oraz PGK Ząbki, 9 października w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta Ząbki odbyła się konferencja prasowa.

Podczas konferencji burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz prezes PGK Piotr Uściński przedstawili genezę problemu, ciągną-
cego się od kilku lat, a polegającego na nakładaniu przez MPWiK Warszawa nieadekwatnych do usług opłat na PGK Ząbki i w 
związku z tym powstawały rozbieżności między płatnościami a wystawianymi fakturami. Konsekwencją tej sytuacji była eskalacja 
konfl iktu, polegająca na wystawianiu z kolei przez spółkę ząbkowską, faktur wyższych niż płaciła zielonkowska spółka komunalna 
(Zielonka odprowadza ścieki do Warszawy za pośrednictwem Ząbek). 
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Skończył się etap przygotowawczy budowy „obwodnicy Marek”, inwestor roz-
poczyna roboty właściwe, zakończenie prac przewidywane jest na koniec wakacji 
2017 r. Budowa obwodnicy Marek wkroczyła w etap robót właściwych, wykonaw-
ca rozpoczyna prace polegające na wykonywaniu fundamentów w gruncie pod 
obiekty mostowe i przygotowanie podłoża pod nasypy. Przenoszona jest też sieć 
elektryczna.

Budowa obwodnicy Marek to część 
drogi ekspresowej S8. Na odcinku Mar-
ki-Drewnica (2,2 km) już trwają roboty 
budowlane, zgodnie z posiadaną decyzją 
ZRID, natomiast na odcinku Drewnica-
-Radzymin roboty rozpoczną się po uzy-
skaniu tej decyzji. Wykonawca wykonał 
roboty przygotowawcze: usunął humus 
(powierzchnię) przeprowadził wycinkę 
drzew i przebudował sieć wodociągową. 
Obecnie prowadzi przebudowę kolizji 
sieci teletechnicznej, gazowej i elektro-
energetycznej.

Pierwsze zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) wojewo-
da wydał 23 grudnia 2013 r. (odcinek 
od węzła Marki do węzła Drewnica).  
Obecnie toczą się dwa postępowania ws. 
wydania ZRID (zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej) na kolejne odcinki 
obwodnicy: - Od węzła „Kobyłka”  (bez 
węzła) – do węzła „Radzymin Płd.” (po-
stępowanie wszczęte 28 lipca 2015r.). 
oraz od węzła Drewnica do węzła Kobył-
ka  (postępowanie wszczęte 28 sierpnia 
2015 r.).

W przypadku obydwu postępowań 
inwestor złożył wniosek o przeprowa-
dzenie ponownej oceny oddziaływania 
na środowisko. W związku z tym Urząd 
Wojewódzki zwrócił się  z prośbą do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie o uzgodnienie wa-
runków realizacji inwestycji. Odnośnie 
odcinka od węzła Drewnica do węzła 
Kobyłka otwartą dla społeczeństwa roz-
prawę administracyjną zaplanowano na 
20 października 2015 r. (godz. 16., Urząd 
Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1).

- To priorytetowa inwestycja w pobli-
żu stolicy, jedna z dwóch najbardziej ob-
ciążonych tras wylotowych z Warszawy. 
Starałem się jej realizację jak najbardziej 
przyspieszyć” – powiedział Jacek Ko-
złowski, wojewoda mazowiecki.

Mieszkańcy Marek na pewno pojawią 
się na tej rozprawie. - Będziemy walczyć 
o właściwą ochronę akustyczną, nie go-
dzimy się na proponowane zmiany w 
projekcie – dodaje Tadeusz Markiewicz, 
mieszkaniec Marek. Stowarzyszenie 
Grupa Marki 2020 rozpoczęła działania 
na rzecz zwiększenia ochrony akustycz-
nej wzdłuż obwodnicy Marek. Autorzy 
inicjatywy podkreślają, że już tylko de-
cyzje polityczne mogą uchronić miesz-
kańców południowo-wschodniej części 
miasta, a także Ząbek i Zielonki, przed 
hałasem z trasy, na której ograniczono 
ilość i wysokość ekranów.

Inwestycja jest w realizacji, termin 
jej oddania przypada na koniec wakacji 
2017 r. Odcinek trasy w Markach bę-
dzie miał długość 2,20 km, inwestorem 
jest GDDKiA, wykonawcą Konsorcjum 
pod przewodnictwem SALINI POLSKA 

Sp.zo.o.
 Kontrakt na całość inwestycji (od wę-

zła Marki do węzła Radzymin Południe) 
ma wartość 737,5 mln zł i zakłada wybu-
dowanie 15,4 km trasy. Zakładany odci-
nek drogi (obwodnica Marek) jest drogą 
ekspresową (kategoria S).  Droga będzie  
6 pasmowa - 2 jezdnie po 3 pasy ruchu w 
każdą stronę. Planowane są także urzą-
dzenia ochrony środowiska w postaci: 
ekranów akustycznych, zbiorników re-
tencyjnych, zagospodarowania zielenią 
pasa drogowego, przejścia i przepusty 
dla zwierząt.

Wykonawca wszedł w etap robót, któ-
ry zakłada: wybudowanie dróg technolo-
gicznych po terenie pasa drogowego, ro-
boty ziemne (wykopy, nasypy), warstwy 
podbudowy, nawierzchnie, roboty wy-
kończeniowe, roboty mostowe (wiadukt 
ES – 1 nad ulicą Ząbkowską i Szpitalną 
do czerwca 2016 i dwa mosty nad ul. 
Marecką i rzeką Długą do czerwca 2017), 
przebudowa kolizji energetycznych, bu-
dowa odwodnienia jezdni i ekranów 
akustycznych.

 Dla mieszkańców Marek i okolicz-
nych miast budowa może wiązać się z 
pewnymi utrudnieniami w ruchu lokal-
nym. Jednak po oddaniu inwestycji do 
użytku, przyniesie ona ogromne korzy-
ści. Wystarczy wspomnieć o istotnym 
podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa 
dzięki wyprowadzeniu ruchu tranzyto-
wego z terenów zabudowanych. Trasa 
pozwoli na poprawę skomunikowania 
Marek, przez bezpośrednie połączenie 
z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce 
i w Europie. To wpłynie na atrakcyjność 
gospodarczą samych Marek, jak i całego 
powiatu. Obwodnica to też możliwość 
rewitalizacji Marek, w chwili obecnej 
miasto postrzegane jest przez pryzmat 
korków w Al. Józefa Marszałka Piłsud-
skiego.

W okresie budowy obwodnicy przy-
chodzi nam się zmierzyć z innym proble-
mem. Po oddaniu zmodernizowanego 
mostu Gen. Grota - Roweckiego, nastą-
piło zwiększenie ruchu samochodowego 
w Markach, w sytuacji kiedy przywróco-
na by została organizacja ruchu z 2013 r. 
tiry jeździłyby w mieście całą dobę, co 

kompletnie sparaliżowałoby Marki.
Na chwilę obecną, wszystkie pojaz-

dy o masie całkowitej powyżej 16 ton  
mają bezwzględny zakaz ruchu na wjaz-
dach na węzły "Marywilska" (od strony 
wschodniej) oraz "Lazurowa" (od strony 
zachodniej)  w godz. 6.00 – 22.00.  Roz-
wiązanie to przekłada się na ograniczenie 
ruchu tranzytowego na odcinku drogi 
krajowej nr. 8 przebiegającej przez Mar-
ki. Pojazdy ciężarowe korzystają z tzw. 
Dużej Obwodnicy Warszawy, będącej 
dla aglomeracji warszawskiej obwodnicą 
tranzytową. Jej zadanie polega właśnie 
na zapewnieniu obsługi ruch tranzytowy 
w kierunku wschód - zachód, a także Via 
Baltica, zwłaszcza pojazdów ciężkich, 
których celem nie jest m.st. Warszawa.

Burmistrz Marek reprezentując swo-
ich mieszkańców, podkreśla, że rozwią-
zanie to powinno zostać utrzymane, aż 
do momentu uzyskania przejezdności 
w ramach „Obwodnicy Marek”. Wynika 
to z faktu, niewystarczającej przepusto-
wości drogi krajowej nr 8 na odcinku 
przebiegającym przez Marki. Zniesienie 
ograniczenia skutkowałoby wprowadze-
niem znacznego potoku ruchu pojazdów 
ciężarowych, de facto blokując ruch po-
jazdów osobowych oraz pojazdów ko-
munikacji zbiorowej

- Jesteśmy zdeterminowani aby sku-
tecznie zatrzymać falę TIR-ów. Wyko-
rzystujemy każdy sposób aby przełożyć 
wprowadzenie ruchu tranzytowego 
przez Marki dopiero po oddaniu ob-
wodnicy naszego miasta w 2017 roku  
– mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Mieszkańcy Marek nie czekając na 
decyzję w tym zakresie, już organizują 
akcję obywatelską „STOP TIR-om”, zbie-
rając podpisy pod petycją na rzecz utrzy-
mania zakazu poruszania się tirów przez 
Marki w godz. 6-22 do czasu oddania 
obwodnicy. -Czekamy na zakończenie 
inwestycji „Obwodnica Marek” dzięki 
której zmniejszy się ruch tranzytowy i 
ciężki w centrum miasta, co zmieni na 
stałe krajobraz Marek i ułatwi  porusza-
nie się krajową S8 mieszkańcom całej 
Polski – komentuje jeden z podpisują-
cych petycję.

Emilia Wrzosek

Cała sytuacja została spowodowana 
przez brak właściwej komunikacji mię-
dzy spółkami, które powinny w tej spra-
wie zawrzeć stosowne umowy i przyjąć 
taki sam sposób rozliczania. W tym wy-
padku sposoby rozliczania za ścieki były 
różne.

Konfl ikt został zażegnany 6 paździer-
nika, dzięki podpisaniu ugody między 
MPWiK w Warszawie, a PGK Ząbki. W 
dniu konferencji, zostało również zawar-
te stosowne porozumienie z Zielonką, 
czego konsekwencją będzie zawarcie 
ugody.

Uregulowanie rozliczeń pozwoli na 
obniżenie cen ścieków w Ząbkach i Zie-
lonce w kolejnych okresach taryfowych. 
Będą to kwoty odczuwalne przez miesz-
kańców. Na obniżkę cen wpłynie także 
planowane na drugą połowę przyszłego 
roku, zakończenie budowy Stacji Uzdat-
niania Wody w Ząbkach.

Prezes Uściński poinformował, że 
ugoda jest dla Ząbek korzystna i że dzię-
ki niej nastąpi uwolnienie środków za 
lata ubiegłe. 

Iwona Potęga

REKLAMA  TEL. 796-046-823
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13 października br. w Szpitalu Powiatowym w Wołominie miało miejsce spotkanie, w którym uczest-
niczyli: Filip Nowak - dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Sławomir Kuźmiński 
– przewodniczący Rady Nadzorczej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Krzysztof Maciusz-
ko – członek Rady Nadzorczej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, starosta Powiatu Woło-
mińskiego - Kazimierz Rakowski, burmistrz Wołomina – Elżbieta Radwan oraz przedstawiciele szpitala 
- Andrzej Gruza, Piotr Wesołowski i Urszula Starużyk.

Rozmowy dotyczyły poziomu 
niedoszacowania kontraktu szpita-
la, który przekłada się na pogorsze-
nie sytuacji fi nansowej  i na ogra-
niczenie dostępu do świadczeń 
medycznych dla mieszkańców 
naszego powiatu. Ten ostatni argu-
ment podnosiła burmistrz  Elżbie-
ta Radwan, która zwróciła uwagę 
na wysoki wskaźnik bezrobocia i 
ubóstwa wśród naszych mieszkań-
ców. Starosta Kazimierz Rakowski 
wskazywał na 300-tysięczną  liczbę 
ludności zamieszkującej powiat 
wołomiński (nieporównywalnie 
większą niż w innych powiatach 
Mazowsza),  która  licznie korzysta 
z zaopatrzenia medycznego  na-

szego szpitala. Doprowadza to do 
utrzymujących się nadwykonań, a 
w ich następstwie do pogorszenia 
się sytuacji fi nansowej szpitala.

Dyrektor Andrzej Gruza omó-
wił zakresy świadczeń medycznych 
w oddziałach, których niedoszaco-
wanie jest szczególnie  dotkliwe 
– sprawa dotyczy m.in. Oddziału 
Wewnętrznego,  Oddziału Chi-
rurgii Urazowo-Ortopedycznej i 
Oddziału Okulistycznego.

Dyskusja miała charakter kon-
struktywny, a dyrektor NFZ – Filip 
Nowak zapewnił, iż sytuacja Szpi-
tala Powiatowego w Wołominie 
jest mu bardzo dobrze znana  i 

zachodzą przesłanki, by w miarę 
posiadanych środków NFZ po-
traktował nasz szpital w sposób 
szczególny.  Pan Nowak zauważył 
też, że bardzo  pozytywnie odbiera 
rozwój naszej Stacji Dializ, która 
jest jedną z nielicznych publicz-
nych Stacji Dializ na Mazowszu.

Przewodniczący Rady Nadzor-
czej NFZ  Sławomir  Kuźmiński, 
kończąc spotkanie, wyraził przeko-
nanie, że problemy związane z nie-
doszacowaniem kontraktu Szpitala 
Powiatowego w Wołominie są  za-
uważane przez płatnika i będą  w 
miarę możliwości, systematycznie  
rozwiązywane.
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14 października 2015r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej potocznie 
zwany Dniem Nauczyciela. Dwa dni później, z tej właśnie okazji w Hotelu Gregory 
odbyła się uroczystość przygotowana przez Urząd Miasta Kobyłka. 

Tradycyjnie jak co roku, sala hotelowa 
wypełniła się po brzegi pracownikami 
oświaty ze wszystkich placówek oświato-
wych w Kobyłce. Blisko 200 osób, które 
tego dnia zjawiły się na uroczystościach 
zostało gorąco przywitanych przez Bur-
mistrza Miasta Kobyłka pana Roberta 
Roguskiego, który nie szczędził słów 
uznania za trud wkładany każdego dnia 
w wychowanie i kształtowanie umysłów 
młodego pokolenia. Dziękując zarazem za 
cierpliwość, którą się wykazują w swoim 
zawodzie. Po nim zgromadzeni mieli oka-
zję wysłuchać ciepłych słów od Zastępcy 
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych pani Minister 
Bożeny Żelazowskiej, Prezesa Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego oddziału 
Wołomin pani Małgorzaty Posmyk oraz 
pani Ewy Maciejewskiej – Pwalicy, która 

zabrała głos w imieniu Przewodniczącej 
Międzynarodowej Organizacji Związko-
wej Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ Solidarność.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
to znakomita okazja by podziękować na-
uczycielom oraz pracownikom szkół i 
przedszkoli za pracę na rzecz kształtowa-
nia umysłów i serc młodego pokolenia. 
Jest to odpowiednia pora, by nagrodzić 
wyróżniających się nauczycieli i pracow-
ników niepedagogicznych. W tym roku 
Burmistrz Miasta miał okazję wręczyć na-
grody 13 nauczycielom:  
● pana Marcina Promowicza, Dyrektor 
Zespołu Szkół publicznych nr 1,   
● panią Urszulę Gromelską, Dyrektor Ze-
społu Szkół publicznych nr 2,      
● pana Tomasza Szturo, Dyrektor Zespołu 

Szkół publicznych nr 3,
● panią Grażynę Sidorczuk z PP nr 1,           
● panią Ewę Kalinowską z ZSP nr1, 
● panią Ewę Radzio z ZSP nr 1,       
● panią Mariolę Szymanowską z ZSP nr 1,   
● panią Małgorzatę Borysiak z ZSP nr 2,      
● panią Hannę Sapierzyńską z ZSP nr 2,      
● panią Jadwigę Skotnicką z ZSP nr 2,         
● panią Małgorzatę Srokę z ZSP nr 3,           
● panią Ewę Szymanowską z ZSP nr 3,        
● panią Hannę Witt z ZSP nr 3         

oraz 7 pracowników administracyj-
nych:      
● panią Danutę Młynarczyk z PP nr 1,          
● panią Katarzynę Gralę z ZSP nr 1, 
● panią Ewę Gołąb z ZSP nr 1          
● panią Hannę Ziółkowską z ZSP nr 2          
● pana Andrzeja Szypszaka z ZSP nr 2        
● panią Dorotę Kurek z ZSP nr 3      
● panią Jadwigę Wojtkowską z ZSP nr 3.

Tradycją w naszym mieście stało się to, 
że podczas uroczystych obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej, Burmistrz Miasta 

Kobyłka wręcza akty mianowania, a na-
uczyciele składają uroczyste ślubowanie 
zgodnie z art. 15 Karty Nauczyciela. W 
ostatni piątek swoje uroczyste ślubowanie 
złożyło 12 nauczycieli:           
● pani Grażyna Falkowska,   
● pani Justyna Kowalczuk,                
● pani Denise Ślesińska,        
● pani Aneta Trześniowska,   
z Zespołu Szkół Publicznych nr 1     
● pani Anna Burs,      
● pani Małgorzata Chwazik,  
● pani Renata Kalinowska,    
● pani Katarzyna Smoczyńska,         
z Zespołu Szkół Publicznych nr 2, oraz        
● pani Iwona Majchrzak – Szydlik,   
● pan Mateusz Mosur,
● pan Bartłomiej Palczewski, 
● pani Edyta Witkowska, z Zespołu Szkół 
Publicznych nr 3.

Po części ofi cjalnej nadeszła pora na 
główną atrakcję wieczoru. Tegoroczne 
obchody uświetnił znany muzyk i aktor, 
mistrz interpretacji, który łączy oryginalny 

styl z najwyższą jakością. Czaruje i wzru-
sza swoim śpiewem - Michał Bajor. Pod-
czas swojego blisko godzinnego koncertu 
wykonał takie utwory jak „Lubię wracać 
tam, gdzie byłem” Zbigniewa Wodeckiego, 
„Miłość jest tylko jedna” Włodzimierza 
Korcza, „Przedostatni Walc” Janusza Sent, 
czy „Nie ma jak u mamy” Panajot Boja-
dżijewa.  Na zakończenie zaśpiewał swój 
ostatni przebój „Moja miłość największa”. 
Artysta nie krył swojej radości z tego, iż 
mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu i 
wykonywać piosenki znakomitych kom-
pozytorów przed tak wspaniałą publicz-
nością. Michał Bajor to kolejna już gwiaz-
da, którą gościliśmy podczas obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej. W ubiegłych 
latach nauczyciele, którzy zdecydowali się 
przybyć na uroczystość, mieli okazję wy-
słuchać koncertu takich osobistości jak 
Zbigniew Zamachowski czy Zbigniew 
Wodecki, a także obejrzeć spektakl wy-
konany przez Magdalenę Zawadzką oraz 
Annę Gornostaj.  

Wszystkim nauczycielom jeszcze raz z 
całego serca życzymy dużo radości, pogo-
dy ducha oraz satysfakcji z wykonywanej 
pracy!

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z Fundacją Mamy 
Wołomin na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na 
rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony 
praw dziecka. Na ten cel gmina przekazała 10 000 zł.

W ramach projektu „Grunt to rodzi-
na” fundacja będzie realizować działania 
promujące macierzyństwo i rodzinę. Do 
końca roku przeprowadzony zostanie cykl 
warsztatów z umiejętności wychowaw-
czych dla rodziców oraz edukacyjnych dla 
dzieci w wieku do lat 3. Zorganizowane 
zostaną także spotkania dla rodzin mające 
na celu wymianę ich doświadczeń.

Głównym celem projektu jest wsparcie 
dzieci w wieku przed przedszkolnym oraz 

rodziców borykających się z trudnościami 
w wychowaniu swych pociech. Podczas 
spotkań dzieci będą miały zagwaranto-
wane ciekawe zajęcia dostosowane do ich 
potrzeb m.in. zajęcia muzyczne, plastycz-
ne czy ruchowe w oparciu o metodykę 
Marii Montessori, Weroniki Sherborne 
oraz z wykorzystaniem zasad programu 
Zabawy Fundamentalnej. Rodzice będą 
mogli skorzystać nie tylko z warsztatów z 
umiejętności wychowawczych, ale także z 

„Klubu Rodzica”, który będzie pełnił rolę 
grupy wsparcia dla rodziców, czy spe-
cjalnej biblioteczki. Przygotowane przez 
fundację zajęcia będą idealną inicjatywą 
dla dzieci i dorosłych, którzy borykają się 
z problemami lub chcą pogłębić swoją 
wiedzę na temat rodziny i aspektów z nią 
związanych.

Projekt jest skierowany do rodzin z te-
renu całej gminy Wołomin, bez względu 
na wiek, stan majątkowy czy sytuację za-
wodową.

Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą 
w lokalu przy ul. Prądzyńskiego 31 w Wo-
łominie.

Nazywam się Paweł Oleksiak
Kandyduję na posła 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Mam 32 lata, z wykształcenia 
mgr inż. budownictwa.

W przyszłym Sejmie chciałbym re-
prezentować między innymi interesy i 
potrzeby dotyczące budownictwa, czyli 

koła napędowego całej gospodarki. W 
tym zakresie jest sporo zaniedbań i niedo-
skonałości, które trzeba pilnie poprawić i 
zmienić. Jeżeli zostanę wybrany, będę 
reprezentował społeczność naszego re-
gionu tzw. „ściany wschodniej” jakże spo-
wolnionej w rozwoju. Od wielu lat powiat 
wołomiński nie miał i nie ma równych 
szans rozwoju. Brak własnej infrastruktu-

ry drogowej, kolejowej i nie tylko, hamuje 
rozwój regionu. Brak zakładów pracy po-
głębia bezrobocie, a tym samym pogłębia 
dysproporcje rozwojowe. 

Jestem odpowiedzialny i konsekwent-
ny w działaniach, jak również otwarty na 
współpracę. Doskonale rozumiem obec-
ną rzeczywistość i chciałbym walczyć o 
przyszłość naszego regionu. 
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W Markach właśnie trwają ostatnie roboty budowalno-montażowe związane z rozbudową już istniejącego systemu kana-
lizacyjnego. Z końcem października w mieście będzie już ponad 185 km sieci kanalizacyjnej. 

Dofi nansowanie z Unii Europejskiej 
z perspektywy fi nansowej 2007-2013 
umożliwiło zrealizowanie projektu „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki", czyli wybudo-
wanie ponad 155 km sieci. W całkowitych 
kosztach kwalifi kowanych przedsięwzię-
cia w kwocie ponad 118 mln zł netto, 
dotacja unijna osiągnęła ponad 76 mln zł. 
Dlatego też, obecnie 28-tysięczne miasto 
jest w ok. 95% skanalizowane.  Nad tym 
jednak prace się nie skończyły, ponieważ 
budownictwo mieszkaniowe rozwija się 
w Markach bardzo dynamicznie. Wpły-
wa na to chociażby czynnik atrakcyjnego 
położenia tzn. zaledwie kilkanaście kilo-
metrów od centrum Warszawy. Wodociąg 
Marecki wyszedł naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców i tuż po zakończeniu 
tak ogromnego przedsięwzięcia, zaczął 
rozbudowywać istniejący system w po-
staci Etapu II. Podpisana została umowa z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)  
z wykorzystaniem  ok. 11 mln zł oszczęd-
ności z wcześniej zrealizowanego projektu, 
z przeznaczeniem na budowę  następnych 
30 km sieci, w tym modernizację, będą-
cych w złym stanie technicznym części 
istniejącej już sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej.

Etap II na mecie
Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej 

na obszarze aglomeracji miasta Marki – 
Etap II” został podzielony na dziewięć 
zadań, z których sześć stanowią roboty 
budowlano-montażowe. Praktycznie 
wszystkie z nich już dobiegły końca. Trwa-
ją jeszcze jedynie roboty uzupełniające 
– budowa kanalizacji w ulicach; Strumy-
kowa, Rolna i Amarantowa.  

Dotychczas w ramach Zadań 1 do 6 
wybudowano ok. 30 km kanalizacji sani-
tarnej,   w tym  modernizację 1,5 km sieci 
kanalizacyjnej i 2 km sieci  wodociągowej 
oraz 9 nowych pompowni sieciowych. 
Tym samym łączna długość wybudowa-
nej kanalizacji sanitarnej osiągnęła ok. 185 
km oraz 45 pompowni, z których dwie 
zmodernizowano w zakresie wydajności, 
układu zasilania i sterowania.

Realizacja w pigułce 
Zadanie 1 –budowa kanalizacji grawi-

tacyjnej w ul. Hetmańskiej, Wiśniowiec-
kiego, Pomorskiej, drogi boczne od ul. 
Ząbkowskiej i Bandurskiego oraz kana-
lizacji ciśnieniowej o łącznej długości ok. 
4 km. W zakres zadania weszła również 
budowa sieciowych pompowni ścieków 
P-1.10, P-1.22, P-1.25.

Zadanie 2 – rozbudowa kanalizacji gra-
witacyjnej i ciśnieniowej w ulicach, które 

nie zostały objęte budową kanalizacji we 
wcześniejszym projekcie. Zakres robót 
to blisko 5 km sieci kanalizacyjnej w ul.  
Skowroniej, Sokolej, Orlej, Żurawiej, Ja-
skółczej, Bocianiej, Jastrzębiej, Lisa Kuli 
oraz odcinków bocznych m.in w ulicach: 
Krętej, Wilczej, Granicznej, Piaskowej.  
Nie sposób jest wymienić tu wszystkich 
ulic, ani przydzielić do konkretnych części 
miasta, gdyż zrealizowane odcinki były 
rozprzestrzenione na całym jego terenie. 
W zakres  zadania weszła również budo-
wa jednej sieciowej pompowni ścieków 
P-2.10 zlokalizowanej przy al. J. Piłsud-
skiego oraz 21 przydomowych pompowni 
ścieków.

Zadanie 3  - rozbudowa systemu ka-
nalizacji podciśnieniowej o ok. 7, 8 km 
w ul.: Kurpińskiego, Brzechwy, Królowej 
Marysieńki, Szymanowskiego, Chopina, 
Poniatowskiego. W jego ramach równole-
gle z siecią kanalizacyjną ułożona została 
sieć monitoringu pozwalająca na monito-
rowanie pracy zaworów. W zakres zadania 
weszło również doposażenie pompowni 
próżniowo- tłocznej (PPT) w dwie dodat-
kowe pompy pozwalające na przetłoczenie 
ścieków z nowopodłączonych ulic. Prace 
przebiegały bardzo sprawnie.  Z uwagi 
na charakter kanalizacji podciśnieniowej, 
w której przepływ ścieków nie następuje 
w wyniku naturalnych sił grawitacji tylko 
jest wymuszany pracą pomp podciśnie-
niowych,  przewody układane były sto-
sunkowo płytko i wykonawca przy pro-
wadzeniu robót nie napotkał na trudności 
związane z wodami gruntowymi, które w 
Markach występują na stosunkowo nie-
wielkich głębokościach.   

Zadanie 4 – budowa kanalizacji sani-
tarnej o łącznej długości ponad 11 km w 
ul.: Krasińskiego, Kraszewskiego, Kur-
pińskiego, Sienkiewicza,  Spacerowej, 

Żwirowej, Piaskowej, Ceramicznej, Mar-
murowej, Grażyny, Legionów Polskich, 
Szczyglej, Pogodnej, Dębowej. W zakres 
zadania weszła również budowa siecio-
wych pompowni ścieków P-41, P-42, 
P-42.2, P-45, P-45.2.

 Zadanie 5 – modernizacja ok. 1,5 km 
sieci kanalizacyjnej tzw. „system FOMAR” 
w ul.: Słonecznej, Chrobrego, Rejtana. 
Modernizacją objęto najstarsze odcinki 
sieci o zwiększonej  awaryjności.

Zadanie 6 – modernizacja ok. 2km sie-
ci wodociągowej w ul. Słonecznej, Chro-
brego, Rejtan, Okólnej, czyli najstarsze 
odcinki sieci o zwiększonej  awaryjności.

Zadanie 8 -  zakup samochodu ciśnie-
niowego do czyszczenia kanalizacji z re-
cyklingiem. Warto dodać, że w ściekach 
odprowadzanych do systemu kanalizacji 
znajdują się części stałe oraz tłuszcze. Ele-
menty te osadzają się na dnie (części stałe) 
oraz ściankach (tłuszcze) rur i zbiorników 
pompowni. Powodują także spowolnie-
nie przepływu, z możliwością całkowite-
go zablokowania, co sprzyja fermentacji 
ścieków i wytwarzania odorów. Aby temu 
zapobiec należy, systematycznie czyścić 
kanały oraz zbiorniki pompowni. W tym 
celu w ramach inwestycji współfi nanso-
wanej przez Unię Europejską zakupiono 
samochód specjalny, dedykowany do tych 
prac. Tym bardziej, że przed rozpoczęciem 
inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej 
na obszarze aglomeracji miasta Marki” w 
Markach eksploatowano ok. 12 km sieci 
kanalizacji sanitarnej i 3 pompownie sie-
ciowe, a po jej zakończeniu i Etapie II sieci 
eksploatowanej jest ponad 190 km (w tym 
185 km nowej) a pompowni sieciowych 
45.

Realizacja Etapu II projektu nie byłaby 
możliwa, nie tylko gdyby nie unijne dofi -
nansowanie, ale i pożyczka na wkład wła-

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki – Etap II
Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Czyszczenie pompowni P17 z wykorzystaniem samochodu 
ciśnieniowego. Szalowanie wykopu przed montażem studzienki w ul. Granicznej.

Montaż studzienki - podłączenie kanału w ul. Strumykowej.

sny Benefi cjenta.  I tak 3 września 2015r. 
Wodociąg Marecki podpisał z NFOŚiGW 
umowę o dofi nansowanie w formie po-
życzki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej na obsza-
rze aglomeracji miasta Marki – Etap II”. 
Maksymalna kwota, jaką spółka może 
wykorzystać na realizację przedsięwzię-
cia to ponad 11 mln zł, co umożliwi jego 
zakończenie w planowanym terminie. 
Oczywiście koniec robót budowlano-
-montażowych nie stanowi ostanich dzia-
łań. Czekają jeszcze rozliczenia i potwier-
dzenie efektu ekologicznego w postaci 
przyłączenia ponad 3,5 tysiąca osób.

Satysfakcja ze zbudowanej sieci kanali-
zacyjnej będzie rosła wraz ze wzrastaniem 
liczby przyłączonych do niej mieszkań-
ców. Obowiązkiem tym, zgodnie z pol-
skim prawem, obciążony jest właściciel 
posesji. Budowa własnego przyłącza to 
poważny wydatek. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej stworzył specjalny program dofi nan-
sowań budowy przyłączy kanalizacyjnych, 

w którym dotacja z NFOŚiGW pokryła do 
45% kosztów. Wodociąg Marecki zawarł 
stosowną umowę z NFOŚiGW na pożycz-
kę i obsługę programu, przyjmując tym 
samym ryzyko i obowiązki w imieniu za-
interesowanych właścicieli posesji. Dzia-
łania te przyniosły pełne powodzenie dla 
uzyskania efektu ekologicznego we wcze-
śniej zrealizowanej inwestycji, co oznacza 
podłączenie zakładanej ilości osób – po-
nad 19,6 tys. Dla Etapu II też istnieje obo-
wiązek uzyskania efektu ekologicznego i 
prowadzone są działania, które pomogą 
właścicielom posesji w tym zakresie.  

Planowana jest dalsza rozbudowa syste-
mu o kolejne 20 km kanalizacji sanitarnej 
(również z dofi nansowaniem unijnym w 
ramach nowej perspektywy fi nansowej 
2014-2020) oraz rozbudowa systemu za-
opatrzenia w wodę przez budowę nowej 
Stacji Uzdatniania Wody (SUW2) w pół-
nocnej części Marek, co zapewni bezpie-
czeństwo dostawy wody w zakresie ciągło-
ści dostaw i wymaganego ciśnienia w sieci. 

Materiał sfi nansowany przez Komitet Platforma Obywatelska RP



WWW.WIADOMOSCIPW.PL

Wiadomości.pwWiadomości.pw
reklama tel. 796-046-823

6 PORADY

mgr Anna 
Susidko

REKLAMA  TEL. 796-046-823

„...zobaczyłam, że drzewo, pod którym leżę, jest w zasadzie łyse. Zwisały zeń girlandy 
szarego mchu i tylko gdzieniegdzie widać było resztki zieleni. Nawet w ciemności widzia-
łam, że umiera, kona w samotności pośród wszystkich tych obojętnych sosen.

Tak właśnie był urządzony świat. Wcześniej czy później wszystko próchnieje od środka 
i rozsypuje się w pył.”  Sue Monk Kidd „Sekretne życie pszczół.”

Szanowni Państwo,
jak co roku zbliżające się święto 

Wszystkich Świętych przywołuje na-
sze wspomnienia o bliskich, którzy 
odeszli i nigdy nie powrócą. Na po-
czątku zacytuję ciekawy wpis znale-
ziony w Wikipedii:

Uroczystość Wszystkich Świętych 
wywodzi się głównie z czci oddawanej 
męczennikom, którzy oddali swoje ży-
cie dla wiary w Chrystusa.... Pierwot-
nie święto to obchodzono 13 maja....

Papież Grzegorz III w 731 r. prze-
niósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 
1 listopada. Powodem były prawdopo-
dobnie trudności z wyżywieniem rzeszy 
pielgrzymów przybywających do Rzy-
mu na wiosnę. W 837 r. Papież Grze-
gorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listo-
pada był dniem poświęconym pamięci 
nie tylko męczenników, ale wszystkich 
świętych Kościoła Katolickiego...

Następnego dnia po Wszystkich 
Świętych w Dzień Zaduszny (2 listopa-
da) obchodzony jest dzień wspomina-
nia zmarłych (w Polsce zwany Zadusz-
kami). Dla katolików łacińskich i wielu 
innych chrześcijan zachodnich jest to 
dzień modlitw za wszystkich wiernych 
zmarłych. Ludzie odwiedzają cmenta-
rze, aby ozdobić groby kwiatami i za-
palić znicze.

Zaduszki. Święto to było dniem wol-
nym również w czasach PRL-u, ale ofi -
cjalnie starano się nadać mu charakter 
świecki i nazywano je dniem Wszyst-
kich Zmarłych bądź Świętem Zmar-
łych. Nazwa ta utrwaliła się w świado-
mości wielu osób, jako kościelna nazwa 
uroczystości liturgicznej...

Dla mnie koniec października jest 
dodatkowo czasem powrotu do prac 
profesora Irvina Yaloma – wybitnego 
amerykańskiego egzystencjalisty, od 
wielu lat konfrontującego się z tema-
tem śmierci, umierania, odchodzenia, 
przemijania. Profesor już w początko-
wym okresie swojej praktyki zawodo-
wej rozpoczął pracę z terminalnie cho-
rymi pacjentami, będącymi u kresu 
życia. Pewien jego pacjent powiedział: 
„Jaka szkoda, że musiałem czekać do 
teraz, kiedy moje ciało jest przeżarte 
przez raka, żeby nauczyć się, jak trze-
ba żyć!”.

O co chodzi?
Kiedy człowiek uświadamia sobie 

własną śmiertelność przewartościo-
wuje różne tematy i obszary swojego 

życia. Zaczyna cenić i wykorzystywać 
każdy dzień, każdą godzinę, minutę 
i sekundę. Kiedy pojmuje, że już nie-
długo on, jego doznania, doświad-
czenia, jego przyjaźnie, JEGO świat 
przestanie istnieć....przeżywa wstrząs. 
Jeżeli może samodzielnie się poruszać 
i dbać o siebie, jeżeli ból i cierpienie 
nie jest zbyt mocne i może jeszcze 
kilka miesięcy funkcjonować w miarę 
„normalnie” często przychodzi prze-
budzenie. Przebudzenie wynika ze 
zrozumienia, że każda chwila, każde 
spotkanie, każda myśl są tylko tu i 
teraz, i nigdy więcej się nie powtórzą. 
Że teatr naszego życia to tylko jeden, 
jednorazowy spektakl...

„-Czego konkretnie boisz się w 
związku ze śmiercią?’

„-Chodzi mi o wszystkie te rzeczy, 
których nie zrobiłam...”

Związek pomiędzy poczuciem nie-
przeżytego życia a lękiem przed śmier-
cią jest dominującą obawą człowieka. 
Im bardziej nie powiodło się człowie-
kowi przeżywanie pełni swojego życia, 
tym bardziej będzie bał się śmierci. 
Przebudzenie jest tym momentem, 
kiedy człowiek dociera do wewnętrz-
nej pewności, że od tej właśnie chwili 
od tego zrozumienia chce zacząć prze-
żywać w pełni swoje życie. Dlatego od 
wielu wieków myśliciele przypominają 
ludzkości, że „chociaż fi zyczny aspekt 
śmierci niszczy nas, idea śmierci nas 
ocala.”.

Kiedy pochylimy się 1 listopada 
nad grobami naszych bliskich, kiedy 
przywołamy wspomnienia wspólnych 
dni spędzonych z nimi, zamyślmy się 
również nad sobą, i nad pełnym prze-
życiem swojego własnego życia.

mgr Anna Susidko
psycholog, psychoterapeuta

tel.723 09 80 70

22 lutego 2016 r. wejdą w życie przepisy nowelizacji kodeksu pracy w zakresie 
umów o pracę. Najważniejsze zmiany dotyczą umów na czas określony, umów  na 
okres próbny, umów zawieranych na czas wykonania określonej pracy i prawa 
pracodawcy do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zacho-
waniem prawa do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia.

Umowa na czas określony będzie mogła 
być zawarta maksymalnie 3 razy na łączny 
okres nie przekraczający 33 miesięcy. Na-
ruszenie tych ograniczeń (z pewnymi wy-
jątkami), skutkować będzie zatrudnieniem 
pracownika na czas nieokreślony. Powyż-
sze zasady nie będą obowiązywać, gdy:
● umowa zostanie zawarta w celu za-

spokojenia rzeczywistego, okresowego 
zapotrzebowania na pracę. Pracodawca 
będzie musiał uzasadnić zawarcie takiej 
umowy obiektywnymi przyczynami;
● w przypadku umów zawieranych na 

czas zastępstwa pracownika nieobecnego z 
przyczyn usprawiedliwionych;
● w przypadku umów zawieranych w 

celu wykonania prac dorywczych lub se-
zonowych;
● w przypadku umów zawieranych na 

okres kadencji.
W przypadku zaistnienia któregoś z po-

wyższych wyjątków, w umowie będzie mu-
siała być zamieszczona informacja o celu 
lub okolicznościach, które przemawiają 
za zawarciem takiej umowy. Dodatkowo, 
w przypadku zaistnienia obiektywnych 
przyczyn, pracodawca w ciągu 5 dni od 

jej zawarcia, będzie musiał zawiadomić w 
formie elektronicznej lub pisemnej okrę-
gowego inspektora pracy właściwego miej-
scowo.

Niezależnie od czasu, na jaki będzie za-
warta umowa, będzie można ją wypowie-
dzieć (do tej pory taka możliwość istniała 
jedynie w przypadku umowy zawartej na 
okres dłuższy niż 6 m-cy, po zamieszcze-
niu odpowiedniej klauzuli w treści umo-
wy).

Okresy wypowiedzenia umowy na czas 
określony będą zależały od stażu pracy, 
czyli będą identyczne, jak w przypadku 
umów na czas nieokreślony:
● 2 tygodnie – przy stażu krótszym niż 

6 m-cy
● 1 miesiąc - gdy staż wynosi co naj-

mniej 6 m-cy
● 3 miesiące - gdy staż wynosi co naj-

mniej 3 lata
Nowelizacja nie wprowadziła zmiany w 

zakresie obowiązku podania powodu wy-
powiedzenia – nadal umowy na czas okre-
ślony będą rozwiązywane bez obowiązku 
wskazania przyczyny.

Umowa na czas zastępstw - po nowe-
lizacji będzie można zawrzeć umowę na 
czas określony, ze wskazaniem okresu jej 
trwania na czas zastępstwa pracownika, 
który przebywa na usprawiedliwionej lub 
nieusprawiedliwionej nieobecności, np. na 
czas zastępstwa Anny Jankowskiej. Do tej 

pory umowy takie można było zawrzeć je-
dynie na okres usprawiedliwionej nieobec-
ności pracownika.

Z kodeksu pracy zostały wykreślone 
umowy zawierane na czas wykonania 
określonej pracy. Przepisy przejściowe 
przewidują, że jeżeli taka umowa będzie 
trwała w dniu wejścia w życie nowelizacji 
kp, to będzie się do niej stosować dotych-
czas obowiązujące przepisy.

Wprowadzono możliwość zawarcia 
kolejnej umowy na okres próbny z tym sa-
mym pracownikiem, gdy:
● pracownik ma zostać zatrudniony 

przy wykonywaniu innego rodzaju pracy
● minęły 3 lata od rozwiązania poprzed-

niej umowy o pracę
Nowe regulacje nie przewidują ograni-

czeń w stosunku do liczby takich pono-
wień i łącznego czasu ich trwania, czyli 
np. można zawrzeć z pracownikiem jedną 
umowę na okres próbny na 3 miesiące, na 
stanowisku stolarza, a kolejną po jej zakoń-
czeniu na kolejne 3 miesiące na innym sta-
nowisku, np. magazyniera. 

Pracodawca uzyska prawo do jedno-
stronnego zwolnienia pracownika z obo-
wiązku świadczenia pracy w okresie wy-
powiedzenia, dotychczas był obowiązany 
uzyskać zgodę pracownika w tym zakresie.

Kancelaria Podatkowa 
Skłodowscy

Monika 
Kwiatkowska –
Deptuła
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Wyrób i sprzedaż materiałów bu-
dowlanych – E. Kalicki Ogrodze-
nia, pustaki, bloczki, kręgi EKO i 
inne Atrakcyjne ceny!!! Klembów, 
ul. Gen. Żymierskiego 98, tel. (22) 
799-93-89;  604-555-651 

Usługi hydrauliczne w pełnym za-
kresie,miedź,plastik, pcv, stal tel. 
606-912-289

Haki, tłumiki,mechanika, Zielon-
ka, tel. (22) 761-10-26

Naprawa obuwia, napy, szycie, 
Wołomin, ul. Kościelna róg Reja-
(vis-a-vis ZUS),tel. 603-364-506  

Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 
791 345 388

Sprzedaż mebli, komplety wy-
poczynkowe, stoły, krzesła, itp. 
Kobyłka ul. Długosza 4. tel. 503-
983-738 

Piekarnia „Żytnia” zatrudni 
piekarza lub pomoc piekarza
 (z możliwością przyuczenia).
Praca w miejscowości Dąbrówka 
12km od Radzymina. Kontakt 601 
337 495

OGŁOSZENIA DROBNE KUPIĘ - SPRZEDAM

USŁUGI

Ogrodzenia betonowe, metalowe 
i panelowe. Sprzedaż i montaż, 
szybko i solidnie, tel.: 600-551-
008; 502-381-948

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

W niedzielny poranek 11.10.2015 r. do Dąbrówki zjechali się miłośnicy biegania, 
by stanąć na stracie „II BIEGU PO ZDROWIE” organizowanego pod patronatem 
Wójta Gminy Dąbrówka. Pogoda do biegania była dobra, a promienie słońca delikat-
ne wychodziły zza drzew. W tegorocznym biegu  wystartowało ponad 200 biegaczy, 
z czego najmłodsza uczestniczka miała cztery lata. Biuro zawodów było czynne od 
godz.10:00 i znajdowało się tuż przy starcie biegu.   

W biurze zawodów wyda-
wane były numery dla zawod-
ników oraz woda w pakiecie 
startowym. Jak zawsze zawody 
rozpoczęli najmłodsi – dzieci z 
przedszkola, dla których przy-
gotowano trasę na dystansie 
300m. Brawa i głośny doping 
rodziców oraz kibiców sprawia-
ły, że maluchy bardzo szybko 
pędziły do mety. Następnie 
zmierzyli się ze sobą zawodnicy 
i zawodniczki z klas I-III szko-
ły podstawowej na dystansie 
600m. Kolejną grupą biegaczy, 
którzy przystąpili do rywaliza-
cji byli uczniowie szkoły pod-
stawowej w kategorii IV – VI na 

dystans 900 m. Po nich biegli 
gimnazjaliści- dystans 2000m. 
A jako ostatnia rywalizowała 
kategoria OPEN – 4000m. Na 
mecie biegu każdy zawodnik, 
który ukończył bieg otrzymał 
pamiątkowy medal. Zawodni-
cy i zawodniczki, którzy zajęli 
pierwsze trzy miejsca, oprócz 
medalu otrzymywali pamiąt-
kowy puchar oraz nagrody rze-
czowe. Puchary oraz nagrody 
wręczali: Wójt Gminy Dąbrów-
ka Radosław Korzeniewski oraz 
Dyrektor Publicznego Gim-
nazjum w Dąbrówce Aneta 
Stańczak. Nagrodzeni zostali 
również: najstarszy zawodnik 

Organizatorzy składają SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
dla fi rm, które wsparły nas przy organizacji biegu: 

• AGBUD – PIOTR  SKŁODOWSKI
• CAN AGRI MAŁOPOLE
• JFC POLSKA SP. Z O.O.
• HURTOWNIA ELEKTRYCZNA GRODNO 
• BANAŚ SŁAWOMIR I KRYŚKIEWICZ STANISŁAW 
          INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE EL-DOM 
• AQUA-BUD ARTUR KARPIŃSKI 
• WOD-BUD KARPIŃSKI JAROSŁAW
• CUKIERNIA "TROJANKA" KRYSTYNA BANASIAK
• PIEKARNIA "ŻYTNIA" KRZYSZTOF I WOJCIECH 

RASIŃSCY
• SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 
          ANDRZEJ BURDELAS 
• ZAKŁADY MIĘSNE SOMIANKA ANDRZEJ RUCIŃ-

SKI
• SALA WESELNA EDEN - TROJANY
• SADOWSKA EWA SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMY-

SŁOWY
• DARIUSZ GAWRYŚ „JUPITER”
Pomoc przy organizacji
Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce 

Wyniki indywidualne 
II BIEGU PO ZDROWIE :

Przedszkole
Dziewczęta:   Chłopcy:
1.  Jagoda Chojnacka  1.  Dawid Przybysz  
2.   Kaja Sidor   2. Przemysław Rasiński 
3.   Amelia Burdelas   3. Wojciech Szafran 

Podstawówka 1-3
Dziewczęta:   Chłopcy:
1. Beata Kazimiercak 1. Kacper Gwóźdź 
2. Kinga Rogulska  2. Marcel Mroczek 
3. Olga Drozd  3. Igor Dyrkowski 
 
Podstawówka 4-6 
Dziewczęta:   Chłopcy:
1. Karolina Krajewska 1. Norbert Kłębek 
2. Maja Banasiak  2. Kacper Jachacy 
3 . Lena Księżyk   3. Kacper Wójcik 

Gimnazjum
Dziewczyny:   Chłopcy:  

1. Adrianna Malinowska 1. Patryk Stankiewicz 
2. Daria Banasiak  2. Bartłomiej Bober 
3. Weronika Paź  3. Patryk Czajka 
                                                                                    
 OPEN 
Dziewczęta:    Chłopcy:
1. Sylwia Gwóźdź   1. Michał Drozd
2. Ewelina Wojda   2. Grzegorz Chojnacki
3. Anna Marchlik  3. Dawid Pachulski

biegu – p. Jan Średnicki oraz najmłodsza zawodniczka - 
Michalina Drozd.

Po biegu zawodnicy, jak i kibice, mogli ogrzać się przy 
ognisku, piekąc kiełbaskę oraz popijając gorącą herbatę lub 
kawę. Dla uczestników biegu zorganizowany był również 
poczęstunek w postaci owoców i słodyczy.



8 SPOŁECZEŃSTWO

Paweł Marcin Bednarczyk
Paweł Bednarczyk ma 37 lat. 

Jest szczęśliwym mężem i ojcem.  
Pochodzi z rodziny mocno zwią-
zanej z kolejnictwem. Urodził się 
w Łochowie, ale od dzieciństwa 
mieszka w Tłuszczu. Właśnie to 
miasto wybrał wspólnie z żoną 
Iwoną jako najlepsze miejsce do 
założenia rodziny. Jest absolwen-

tem Uniwersytetu Warmińsko – 
Mazurskiego, gdzie uzyskał tytuł 
inżyniera (geodezja i kartografi a) 
i magistra (gospodarka prze-
strzenna). Ukończył także studia 
podyplomowe w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego i Wyż-
szej Szkole Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie.

Kandydat ma doświadczenie w 

administracji publicznej i kiero-
waniu zespołem. Pracował m.in. 
w Urzędzie Miejskim w Łochowie 
i Urzędzie Gminy w Klembowie. 
W tym ostatnim odpowiadał za 
inwestycje i rozwój gminy. W 2010 
roku został wybrany burmistrzem 
Tłuszcza. W trakcie sprawowania 
funkcji burmistrza wykonał w 
gminie Tłuszcz szereg inwestycji 

wychodzących naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, m.in. 
wybudował dziesiątki kilometrów 
nowych wodociągów i kanalizacji, 
dwie stacje uzdatniania wody czy 
nowoczesną halę sportową. W 
ostatnich wyborach samorządo-
wych jego praca została docenio-
na, został wybrany przez miesz-
kańców na kolejną kadencję już w 

I turze wyborów.  
Paweł Bednarczyk ceni sobie 

życie rodzinne. Jest też mocno 
zaangażowany w życie społeczne 
powiatu wołomińskiego. Głos na 
niego nie będzie głosem straco-
nym. To najlepszy kandydat na 
posła z terenu powiatu wołomiń-
skiego, który nie raz pokazał sku-
teczność w działaniu.


