
NR 5 (51) 2017     ●    Sierpień 2017 R.    ●    ISSN 2300-1275    ●    BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Tania 
reklama!!! 
tel. 694-759-987

W przybliżeniu wartość dofi nansowania wynosi tyle ile łącznie miasto pozyskało na budowę tunelu i basenu w Ząb-
kach. W dniu 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie została podpisana umowa o dofi nansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej 
na terenie Miasta Ząbki”, którego celem jest poprawa efektywności gospodarowania wodami opadowymi oraz od-
porności na skutki zmian klimatu, dzięki budowie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbki. Umowę w tej 
sprawie – w obecności Sławomira Mazurka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska podpisali: Kazimierz 
Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Robert Perkowski, 
burmistrz miasta Ząbki i Elżbieta Żmijewska, skarbnik miasta. Obecna była również Anna Czyżewska, dyrektor 
Departamentu Gospodarowania Wodami w Narodowym Funduszu.

19 października 2017 r. - taki jest termin ukończenia prac według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mieszkańcy powiatu wciąż zadają so-
bie pytanie, kiedy nastąpi otwarcie ob-
wodnicy Marek, która odblokuje Marki. 
Według komunikatu na ofi cjalnej stronie 
inwestycji dojdzie do tego za dwa mie-
siące.

„Zgodnie z Warunkami Kontraktu, w 

wyniku zawieszenie prac budowlanych 
od 23 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 
r. termin ukończenia realizacji budowy 
obwodnicy Marek przesunął się na dzień 
19 października” – czytamy na stronie 
internetowej.

Inwestorem obwodnicy jest General-

na Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, wykonawcami – Salini i Astaldi. 
Pierwsza z tych dwóch fi rm wykonuje 
odcinek od węzła przy Piłsudskiego do 
Kobyłki (koszt 331,6 mln zł), druga – od  
Kobyłki do Radzymina (405,9 mln zł).  
Dofi nansowanie unijne wynosi 556,5 
mln zł. Dokończenie str. 4

Dokończenie str. 3

Przedmiotowy projekt polega na bu-
dowie sieci kanalizacji deszczowej, pom-
powni ścieków z zasilaniem, zbiorników 
retencyjnych oraz wylotów do rowów na 
terenach kolejowych. W wyniku realiza-
cji inwestycji powstanie ok. 12 km ka-
nalizacji deszczowej oraz trzy zbiorniki 
retencyjne. Obecnie teren Ząbek jest tyl-
ko częściowo wyposażony w kanalizację 
deszczową, która dodatkowo w znacznej 
części jest kanalizacją ogólnospławną, co 
jest przyczyną przeciążeń systemu i jego 
niewystarczającej wydajności.

Ranking gmin pod względem liczby podmiotów gospodarczych
na 1 tys. mieszkańców

Miejsce w rankingu
w całym kraju

Gmina Liczba fi rm na 1 tys.
mieszkańców

56 (na2478) Zielonka 158,51

58 Ząbki 157,19

89 Kobyłka 143,49

118 Marki 135,68

148 Wołomin 127,52

222 Radzymin 117,25

847 Dąbrówka 83,53

1052 Klembów 77,17

1272 Tłuszcz 71,18

1400 Poświętne 67,92

1524 Jadów 64,90

2150 Strachówka 50,38

Dokończenie str. 7

Rankingi Serwisu Samorządowego PAP

Na te pytania odpowiadają rankingi opublikowane przez Serwis Samorządowy 
PAP. Jak na tle prawie 2,5 tys. gmin w Polsce wyglądają nasze gminy w powiecie 
wołomińskim? Okazuje się, że różnie. Kilka gmin podwarszawskich (np. Ząbki, 
Marki, Kobyłka) mieszczą się w czołówce krajowej. Z kolei gminy najbardziej wy-
sunięte na wschód powiatu (Strachówka, Jadów) wypadają najsłabiej, ciągnąc się 
w ogonie całej stawki.

Pierwszy z rankingów dotyczy salda migracji wewnętrznej poszczególnych gmin 
w 2016 roku. Krótko mówiąc odpowiada on na pytanie czy w danej gminie więcej 
osób się zameldowało czy wymeldowało. Okazuje się, że w ponad 1,5 tys. gmin więcej 
mieszkańców odpływało niż przypływało. Choć trzeba też zauważyć, że w większości 
gmin różnice nie są duże, zważywszy na fakt, że w przedziale (+50 do -50) znajduje 
się aż 1900 gmin. Tylko w pozostałych ok. 600 mamy do czynienia  z poważniejszymi 
różnicami in minus lub in plus.
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Marki, Park Briggsów, 13 sierpnia 2017, godz. 15:14. Na scenie w Parku Briggsów pojawi się zespół 
"Th e Chance". Trzy kobiety, podobne barwy głosów i wielkie ambicje. Agnieszka Latusek, Monika Mar-
col i Magdalena Adamiak startowały oddzielnie w X Factorze, programie telewizyjnym o charakterze 
rozrywkowym typu talent show. Na początku - bez sukcesu. Jurorzy doradzili dzielnym dziewczynom, 
by stworzyły trio i znów wystartowały w eliminacjach.

-Choć dotychczas praktycznie się nie znałyśmy, 
bez wahania podjęłyśmy wyzwanie jurorów i po-
stanowiłyśmy wykorzystać szansę, jaką nam dano. 
Właśnie: szansę? Od tego słowa, symbolicznie, 
utworzyłyśmy nazwę swojego trio: Th e Chance. 
Wszystkie trzy prawie natychmiast się polubiłyśmy 
i zaakceptowałyśmy się wzajemnie. (…).Już jako 
zespół pomyślnie pokonałyśmy kolejny stopień eli-
minacji w Warszawie i zakwalifi kowałyśmy się do 
Domów Jurorskich. Od tego momentu na dobre 
rozpoczęła się nasza wspólna, wielka, muzyczna 
przygoda z X Factorem pod okiem opiekuna i men-
tora, którym został Czesław Mozil – wspominają 
Agnieszka Latusek, Monika Marcol i Magdalena 
Adamiak.

W efekcie trzy dziewczyny dotarły do fi nału X 
Factora. Zajęły w nim trzecie miejsce.

-Już samo dotarcie do Wielkiego Finału zespołu, 
który wspólnie tworzymy, traktujemy jako naszą 
największą wygraną. X Factor się jednak skończył a 
my, Th e Chance, zgodnie z obietnicami dawanymi 
naszym fanom, chcemy dalej razem pracować, śpie-
wać i jeżeli się uda, zdobywać muzyczne rynki kraju 
i zagranicy” – podkreśla trio.

13 sierpnia Th e Chance wystąpi w Markach w ra-
mach cyklu "Zaczarowany świat muzyki". Muzyka, 
którą prezentują, jest zaliczana do popu i soulu. Po-
czątek koncertu – godz. 16.00. Wstęp wolny!

Inicjatywa "Zaczarowany świat muzyki" realizo-
wana przez Miasto Marki w ramach Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest prze-
wodnicząca komisji kultury Agnieszka Lużyńska

TM
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Istniejący system jest niewystarczają-
cy w stosunku do potrzeb intensywnie 
rozwijającego się miasta. Inwestycja zo-
stanie przeprowadzona na terenie Ząbek 
w rejonie ulic: Narutowicza, Budkiewi-
cza, Kochanowskiego, Górnośląskiej, 

Gałczyńskiego, Traugutta, Słowackie-
go, Szwoleżerów, Różanej, Andersena, 
Maczka, Krasickiego, Herberta, Pod-
leśnej, Złotej, Nowoprojektowanej, ks. 
Zycha, Olszewskiego, Bocianiej, Sokolej, 
Krzywej, Sikorskiego, Lotniczej, Zako-

piańskiej, Piłsudskiego, Kołłątaja, Szkol-
nej, Batorego, Powstańców, Wita Stwo-
sza, Orlej oraz projektowanego tunelu 
pieszego pod torami kolejowymi. 

Realizacja projektu umożliwi dal-

szą rozbudowę sieci  dróg w Ząb-
kach, przy okazji zlikwiduje niewy-
korzystane obszary, w których po 
opadach deszczu gromadziła się woda.
Wartość całkowita projektu wynosi 43 
035 329,63 zł, z czego uzyskane dofi nan-

sowanie zostało określone w wysokości 
36 580 030,18 zł. i pochodzi ze środków 
UE, w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020.

Nowy zastępca burmistrza posiada duże doświadczenie samorządowe. Od 
grudnia 2010 roku był radnym miasta. W tym okresie przewodniczył pracom Ko-
misji Budżetowo-Gospodarczej. Uczestniczył także w obradach Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej. Od 1987 roku prowadził własną dzia-
łalność gospodarczą.

Dariusz Pietrucha będzie nadzorował 
Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg oraz 
Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi. W ten sposób zostanie wypełniony 
wakat po Szczepanie Ostaszu, byłym wi-
ceburmistrzu, który z powodów rodzin-
nych przeniósł się do Krakowa.

- Dziękuję burmistrzowi Orychowi za 
zaufanie. Czeka nas dużo ciężkiej pracy. 
W tegorocznym budżecie Marek są za-
pisane rekordowo wysokie inwestycje. 
Część z nich jest w fazie realizacji, część 
– w fazie przetargowej, a część – w pro-
jektowaniu. Postaramy się, by realizacja 
inwestycji przebiegała jak najsprawniej 
– podkreśla Dariusz Pietrucha.

Dariusz Pietrucha jest mieszkańcem 
Marek od urodzenia. Ma 52 lata. Posiada 
wykształcenie wyższe. Od wielu lat anga-
żuje się w działalność społeczną na rzecz 
naszego miasta. Przez 7 lat był prze-
wodniczącym Rady Rodziców Zespołu 
Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w 
Markach. Od 2006 roku jest członkiem 
Mareckiego Stowarzyszenia Gospodar-
czego, a w latach 2011-2016 pełnił funk-
cję prezesa zarządu. Jest także członkiem 
Parafi alnej Rady Duszpasterskiej przy 
parafi i św. Andrzeja Boboli w Markach-
-Strudze.

Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec trój-
ki dzieci. PP/TM

31 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wręczono odznaki honorowe za zasługi dla samorządu terytorialne-
go 21 samorządowcom. Wśród odznaczonych był burmistrz Ząbek Robert Perkowski.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla 
Samorządu Terytorialnego jest nada-
wana od 2015 r. Przyznaje się ją przede 
wszystkim za:

- działalność w organach jednostek 

samorządu terytorialnego, związkach i 
stowarzyszeniach jednostek samorządu 
terytorialnego;

- wykonywanie zadań dotyczących sa-
morządu terytorialnego w urzędach ad-

ministracji publicznej oraz w urzędach 
organów władzy publicznej;

- pracę naukową i badawczą dotyczącą 
zagadnień związanych z działalnością sa-
morządu terytorialnego.
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Stopień zaawansowania robót można 
obserwować nie tylko na żywo, ale rów-
nież na stronie internetowej inwestycji. 
Należy wybrać zakładkę „Postęp robót”, 
a następnie wybrać jedno z dwóch za-
dań. U dołu znajduje się tabela z procen-
towym zaawansowaniem inwestycji.

Po oddaniu inwestycji zostanie prze-
prowadzony remont Alei Piłsudskiego w 

Markach. Miasto rozmawia z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
na temat kompleksowej modernizacji tej 
ulicy, której celem jest przywrócenie jej 
miejskiego charakteru. Zakłada się m.in. 
otwarcie zamkniętych bocznych ulic, 
modernizację chodników, budowę ście-
żek rowerowych i wymianę oświetlenia.

TM

Lokalna Grupa Działania Zalewu 
Zegrzyńskiego zorganizowała wyjazd 
studyjno - szkoleniowy dla przedsta-
wicieli władz samorządowych do Hisz-
panii. Celem wyjazdu było poznanie 
hiszpańskiej LGD oraz wymiana do-
świadczeń na temat działania i dobrych 

praktyk w sektorze gospodarczym. 
Gminę Dąbrówka na szkoleniu repre-

zentowali Radosław Korzeniewski- wójt 
gminy Dąbrówka i Michał Strzelecki- se-
kretarz gminy Dąbrówka. W wyjeździe 
uczestniczyli również Kazimierz Ra-

kowski- starosta wołomiński, wójtowie 
sąsiednich gmin i miast oraz Edward 
Trojanowski- prezes zarządu LGD ZZ.

Podczas 3 - dniowego szkolenia po-
ruszano takie tematy jak rola i znacze-
nie podmiotów ekonomii społecznej 

w gospodarce hiszpańskiej, programy 
pracownicze, przedsiębiorstwa społecz-
ne w sektorze turystyki wiejskiej. Często 
dyskutowano również o współpracy go-
spodarczej między Polską a Hiszpanią. 
Część wykładów poprowadził Mirosław 
Węglarczyk- pierwszy radca z Depar-

tamentu Promocji Handlu i Inwestycji 
w Ambasadzie RP w Hiszpanii. Polska 
delegacja miała również przyjemność 
poznać Santiago Cabañero- prezydenta 
prowincji Albacete oraz przedstawicieli 
hiszpańskiego LGD. K.G

Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 27 lipca rozpoczęła się przyjęciem VI Raportu z wykonania Programu Ochro-
ny Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego za lata 2015-2016. 

Podsumowania tego strategicznego 
dokumentu dokonała jego autorka, Ani-
ta Starzycka z Państwowego Instytutu 
Geologicznego. W raporcie wyznaczo-
no zadania priorytetowe dla powiatu 
wołomińskiego, takie jak m.in.: racjo-
nalna gospodarka odpadami, w tym 
zwiększenie ilości odpadów zbieranych 
selektywnie, ograniczenie negatywne-
go oddziaływania tzw. niskiej emisji, 
dostosowanie systemu transportowego 
do potrzeb i warunków lokalnych, pro-
wadzenie efektywnej i zróżnicowanej 
edukacji ekologicznej. Radni podjęli 
także uchwałę ustalającą rozkład go-
dzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu. Projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany przez Pełno-
mocnika Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Warszawie oraz uzyskał pozytywną 
opinię burmistrzów i wójtów gmin na-
szego powiatu. Nowy rozkład godzin 
pracy aptek jest dostosowany do potrzeb 
mieszkańców i zapewnia dostępność 
do świadczeń również w porze nocnej 
oraz w niedzielę i święta. Podejmując 

stosowne uchwały, radni wyrazili zgodę 
na przekazanie przez Powiat Wołomiń-
ski środków w formie dotacji celowej na 
zadanie pn. „Przebudowa ul. Legionów 
w Ząbkach”, realizowane przez Miasto 
Ząbki oraz na przystąpienie przez Powiat 
Wołomiński do projektu pn. „Mazo-
wieccy Liderzy e-Administracji” w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, współfi nansowanego 
z EFS, którego Liderem jest Gmina Góra 
Kalwaria. Kolejną ważną uchwałą było 
jednogłośne wyrażenie przez radnych 
odmowy stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu radnego Powiatu Wołomińskiego 
Janusza Tomasza Czarnogórskiego w 
okręgu wyborczym nr 7 z powodu braku 
naruszenia ustawowego zakazu łączenia 
mandatu radnego z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia Powiatu Wołomińskiego. Do 
podjęcia uchwały stwierdzającej wyga-
śnięcie mandatu wezwał radę Wojewoda 
Mazowiecki, jak nadmieniono powyżej, 
Rada Powiatu zdecydowanie odmówiła, 
a uzasadnienie uchwały, czyli odmowy 

przedstawił przewodniczący rady Janusz 
Werczyński. 

Podjęta została również uchwała 
zmieniająca nazwę Szpitala Powiato-
wego w Wołominie – Samodzielnego 
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej. Teraz placówka będzie no-
siła nazwę: Szpital Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Wołominie. Z inicjatywą 
w tej sprawie wystąpili do Starosty Wo-
łomińskiego pracownicy oraz pacjenci 
szpitala uzasadniając swoją prośbę na-
stępująco: „Przywołanie w nazwie osoby 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest 
wyrazem głębokiej, chrześcijańskiej tra-
dycji Powiatu Wołomińskiego i szczegól-
nego kultu Maryi. Jest też symbolicznym 
powrotem do idei troski o człowieka, 
którego ciało wzmacnia się poprzez siłę 
ducha”. Zarząd Powiatu Wołomińskiego 
poparł inicjatywę zmiany nazwy szpitala 
i zawnioskował do Rady Powiatu o pod-
jęcie stosownej uchwały. Podejmując tę 
uchwałę, radni jednocześnie zatwierdzi-
li nowy statut szpitala i zmienione logo.
 AB

W dniu 17 lipca 2017 r. w Urzędzie 
Gminy Poświętne została zawarta z fi r-
mą „WODOCIĄGI WIEJSKIE”  umowa 
na wykonanie zadania pn.: „Budowa 
sieci wodociągowej rozdzielczej na od-
cinku Kolno – Ręczaje Polskie – Nowe 
Ręczaje”. 

Wybudowana sieć wodociągowa za-
pewni dostawę wody dla mieszkańców 
miejscowości Ręczaje Polskie i Nowe Rę-
czaje.

Wartość podpisanej umowy to kwota 
2.394.192,23 zł brutto.

Inwestycja realizowana będzie z udzia-
łem środków pochodzących z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgod-
nie z udzieloną w dniu 30 maja 2017 r. 
promesą na dofi nansowanie w/w zadania. 
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Liczymy na aktywność mieszkańców 
Kobyłki, którzy mogą zabierać głos w 
społecznej dyskusji o statule, z którą 
najczęściej jest kojarzone miasto. Obec-
nie odświeżony wizerunek konia, który 
dumnie stoi przez Miejskim Ośrodkiem 
Kultury z pewnością nie satysfakcjonuje 
wszystkich. Przebudowywana Aleja Jana 
Pawła II jest dobrym momentem, aby 
wspólnie zastanowić się nad zmianami 
w naszej przestrzeni publicznej. Jak po-
winien według Was Drodzy Mieszkań-
cy wyglądać plac przed kobyłkowskim 
ośrodkiem? Zabierz głos i zdecyduj czy 
statua powinna zostać? Czy masz może 
inne zdanie?

Kobyłka wzięła udział w jubileuszowym Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim o Puchar Pamięci Małego Powstańca w 
Warszawie. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Burmistrza Miasta Kobyłka Roberta Roguskiego.

10 najlepszych drużyn piłkarskich 
rocznika 2006 rozpoczęło 31 lipca 10 
edycję turnieju o Puchar Pamięci Małego 
Powstańca, którego organizatorem była 
Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Sportu Młodzieżowego. Na murawie sta-
dionu warszawskiej Polonii spotkały się 
drużyny z m.in. Dusseldorfu, Lwowa, kra-
kowskiej Akademii Mistrzów,  Serocka, 
Słupna czy też reprezentująca gospodarzy 
MKS Polonia Warszawa. 

Młodzi zawodnicy, reprezentujący 
międzynarodowe drużyny, w dniach 
upamiętniających wybuch Powstania 
Warszawskiego 1944 roku w duchu szla-
chetnej rywalizacji walczyły o zwycięstwo. 

Wakacje to gorący okres dla prac wodociągowo-kanalizacyjnych, ale także czas 
na zmiany. Otworzono nową siedzibę Biura Obsługi Klienta, zmodernizowano 
stronę internetową oraz ogłoszono konkurs dla najmłodszych, a wszystko to dzie-
je się w Wodociągu Mareckim. 

Wymaluj fontannę marzeń
Przetarg na budowę placu miejskiego 

u zbiegu Sportowej i Zajączka ogłoszony, 
więc prace ruszą jesienią. Miejsce, gdzie 
znajduje się obecnie plac zabaw Nivea, 
zmieni się nie do poznania. W przyszłe 
wakacje mieszkańcy Marek będą mogli 
korzystać nie tylko z siłowni plenerowej, 
parku linowego, ale i wodnych atrakcji. 
Będzie to wspólna inwestycja ratusza 
oraz Wodociągu Mareckiego. Dlatego 
obie samorządowe instytucje wspólnie 
zorganizowały także konkurs plastyczny 
dla dzieci, związany z inwestycją w sercu 
miasta. „Fontanna marzeń” – tak brzmi 
jego nazwa. To niezwykła szansa nie tyl-
ko na wygranie nagród, ale na zostanie 
współautorem kalendarzu na 2018 r. Aby 
wziąć udział w konkursie, należy do-
starczyć pracę do 11 września 2017 r. do 
godz. 15.00 do Wodociągu Mareckiego 
(Marki, ul. Żeromskiego 30).

Nowe Biuro Obsługi Klienta 

Koniec z prowizoryczną obsługą klien-
ta, która dotychczas mieściła się w konte-
nerach. Już od 31 lipca, mieszkańcy mają 
możliwość korzystania z komfortowego 
budynku z profesjonalnym panelem 
przygotowanym dla kompleksowego 
działania. W jednym miejscu m.in. mo-
żemy zapłacić fakturę, podać stan licznika 
i podlicznika, wyjaśnić płatności i ure-
gulować zaległości. Budynek mieści się 
przy tej samej ulicy, kilkanaście metrów 
od miejsca, gdzie znajdowała się dawna 
siedziba. 

Zmieniamy się 
Kilka miesięcy temu zbierane były 

ankiety wśród mieszkańców na temat 
strony internetowej Wodociągu Marec-
kiego. Pisali Państwo, że chcieliby przez 
Internet podawać stan liczników, aby był 
w widoczny miejscu numer pogotowia 
wodociągowego, czy IBO. Właśnie uru-
chomiona została strona, która wymaga 
jeszcze ulepszeń, co nastąpi sukcesywnie. 

Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z prośbą o dobrowolne wsparcie. Trwa zbiórka pieniędzy dla naszej małej, 
ale bardzo dzielnej mieszkanki Ossowa, Wiktorii Modzelewskiej. Celem zbiórki „Wiktoria znaczy zwycięstwo”, którą Gmina 
Wołomin objęła Honorowym Patronatem, jest zebranie środków na operację ratującą życie. Niestety koszt znacznie przekra-
cza możliwości fi nansowe rodziny. 

Dziewczynka ma zaledwie 3 lata i 
choruje na neuroblastomę, nowotwór 
złośliwy. Wiktoria jest po kilku che-
mioterapiach i operacji usunięcia guza. 
Większość guza została usunięta, pozo-
stawiona część osadzona między kręga-
mi nie została usunięta ze względu na 
zbyt duże ryzyko uszkodzenia rdzenia 
kręgowego. Guz w każdej chwili może 
zacząć rosnąć, może się uaktywnić i dać 
przerzuty. W walce o życie i zdrowie tego 

dzielnego dziecka mogą pomóc specja-
liści z kliniki w Tubingen, ale potrzebne 
są pieniądze. Koszt takiej operacji to 350 
000 złotych, lecz do tej pory udało się ze-
brać zaledwie 40 207 złotych.

Środki dla Wiktorii zbierane są przez 
Fundację Rycerze i Księżniczki. Szczegó-
łowe informacje znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej: rycerzeiksiezniczki.
pl/kids/wiktoria. Liczy się każdy, nawet 
najdrobniejszy gest. UM Wołomin
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Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 791 
345 388

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

SPRZEDAM

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

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222

Ogrodzenia betonowe Metalowe, 
panelowe Sprzedaż, montaż 

Tanio, szybko i solidnie
Tel. 600-551-008, 502-381-948

STUDNIE Paweł Folman
Tłuszcz, ul. Kolejowa 4
pawelfolman@interia.pl

tel. 604-211-417

Polski węgiel, orzech, groszek, 
kruszywo L. Czumaj

tel. 601-424-209  

Tanie spanie od 9 zł za dobę.
Grupy od 6 osób.

Tel.: 22 787 82 03; 600-500-401

Sprzedam wagę zegarową 600 kg 
i stół 2x1,5m tel. 600 – 87-11-85

Europoseł Janusz Korwin-Mikke w 
przemówieniu otwierającym wystawę 
przypomniał: "W tamtych czasach była re-
alna groźba, że bolszewicy podbiją Polskę, 
Niemcy, Francję i zatrzymają się dopiero 
na Pirenejach. Wszędzie czekały komuni-
styczne bojówki, które były gotowe przejąć 
władzę w swoich krajach". 

Rafał Pazio, dyrektor Parku Kulturowe-
go „Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 
1920 roku”, powiedział: "Bitwa Warszaw-
ska, zwana Cudem nad Wisłą, to najwięk-
sze polskie zwycięstwo czasów nowo-
żytnych. Nie tylko zwycięstwo militarne, 
ale cud fantastycznej organizacji zgody 
narodowej, współpracy Polaków wszyst-
kich stronnictw, umiejętności połączenia 

trzech zaborów w błyskawicznym tempie. 
To wielkie osiągnięcie, które zasługuje na 
wielkie upamiętnienie. Dlatego władze 
Wołomina, powiatu wołomińskiego, lu-
dzie dobrej woli, przedstawiciele stowarzy-
szeń i organizacji od lat zabiegają o godne 
ukazanie wydarzeń z 1920 roku właśnie 
w Ossowie". Podkreślił również, że cieszy 
go fakt, że udało się tak ważną wystawę, 
ukazującą prawdę o przełomowej bitwie w 
historii Europy i świata, pokazać właśnie w 
siedzibie Parlamentu Europejskiego.

Ważnym punktem uroczystości była 
Msza św. trydencka odprawiona w siedzi-
bie Parlamentu Europejskiego w intencji 
bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

W otwarciu wystawy wzięli udział 

przedstawiciele władz i środowisk samo-
rządowych: wiceburmistrz Wołomina 
Edyta Zbieć, burmistrz Miasta Zielonka 
Grzegorz Dudzik, burmistrz Miasta Ko-
byłka Robert Roguski, burmistrz Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk, przewodniczący rady 
miejskiej w Wołominie Leszek Czarzasty, 
przewodniczący rady miejskiej w Zielonce 
Marek Grodzki, a także radni rady miej-
skiej w Wołominie, radni powiatu wo-
łomińskiego, sołtys Ossowa Janina Kac-
przak z reprezentantami rady sołeckiej, 
proboszcz parafi i Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Duczkach ks. Arkadiusz 
Rakoczy oraz przedstawiciele środowisk 
gospodarczych i mediów z powiatu woło-
mińskiego. Starostę wołomińskiego repre-
zentowali: doradca Józef Melak, skarbnik 

11 lipca w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli otwarto wystawę o Bitwie Warszawskiej 1920 – „WE SAVED 
EUROPE. BITWA POD OSSOWEM 1920”. W uroczystości udział wzięła liczna delegacja z powiatu wołomińskiego. Ekspo-
zycja powstała z inicjatywy europosła Janusza Korwin-Mikkego oraz dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie 
Rafała Pazio. 

Jadwiga Tomasiewicz, sekretarz  Aneta 
Piotrowska i naczelnik Wydziału Kultury, 
Promocji i Sportu Katarzyna Pazio. 

Wśród gości, którzy przyjęli zaprosze-
nie, nie zabrakło również Konrada Rytla, 
wieloletniego starosty wołomińskiego i 
Mirosława Bujalskiego, byłego prezesa To-

warzystwa Przyjaciół Kobyłki, którzy od 
lat pielęgnują pamięć o bohaterach z Osso-
wa, nie tylko w czasie wolności po 1989 
roku, ale także w okresie komunizmu, w 
latach 60, 70 i 80 XX wieku. Na uroczysto-
ści obecny byli także europosłowie Robert 
Jarosław Iwaszkiewicz i Marek Jurek.

Powstanie Warszawskie było walką o niepodległość całego kraju i wolność 
wszystkich Polaków. Godzina „W” – 1 sierpnia 1944 roku o 17:00 – była począt-
kiem walk, w których wzięli udział żołnierze AK pochodzący niemal ze wszyst-
kich regionów Polski.

W tym roku minęły 73 lata od wyda-
rzeń, które powinny żyć w pamięci Pola-
ków w całym kraju. To była nasza walka 
o naszą wolność. Decyzja żołnierzy Po-
wstania jest do dziś wzorem ludzkich 
postaw w obliczu stawki najwyższej – 
stawki życia. Poległych czcimy słowami 
gloria victis – przypominając, że walczą-
cym o Ojczyznę należy się cześć i szacu-
nek, niezależnie od wyniku walki.

To już tradycja, że co roku w godzi-
nę wybuchu Powstania Warszawskiego, 
mieszkańcy i samorządowcy Tłuszcza 
gromadzą się przy pomniku Żołnierzy 
32 pułku piechoty Armii Krajowej ob-
wodu Radzymin „Rajski Ptak”. Posta-
wiony w 1994 roku pomnik przy ulicy 
Warszawskiej w Tłuszczu upamiętnia 
walki stoczone przez lokalną Armię Kra-
jową, której niemal w przeddzień wybu-
chu powstania w Warszawie udało się 

opanować Tłuszcz i okolicę na kilka dni. 
W ten sposób także nasze miasto zapisa-
ło piękną kartę podczas operacji „Burza”.

Tegoroczne obchody wybuchu Po-
wstania Warszawskiego rozpoczęły się 
odegraniem przez Młodzieżową Or-
kiestrę Dętą „Mazurka Dąbrowskiego”, 
którego wszystkie zwrotki odśpiewali 
uczestniczący w uroczystości. Następnie 
władze naszego miasta oraz przedsta-
wiciele duchowieństwa złożyli kwiaty w 
imieniu mieszkańców Gminy. Wieniec 
złożyli również przedstawiciele klubu 
kibica Legii Warszawa, którzy po raz 
kolejny przygotowali piękną oprawę 
uroczystości. Podziękowania należą się 
również wszystkim przybyłym miesz-
kańcom, strażakom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tłuszczu, harcerzom oraz 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej na czele 
z kapelmistrzem Sławomirem Łagockim

„Ruszamy Kobyłkę” to hasło przyświecające tegorocznym rozgrywkom sporto-
wym Forum Mieszkańców Kobyłki. W ostatnią sobotę odbył się fi nał turnieju pił-
ki nożnej FMK Szydełkiewicz CUP, którego poprzedziły rozgrywki grupowe. Do 
ścisłego fi nału awansowało z każdej grupy po dwa zespoły. Najlepszym teamem 
okazał się Gold Dent, który pokonał w fi nale 4:1 OldBoys Horses.

 Doskonała atmosfera turnieju oraz 
duże zainteresowanie wydarzeniem po-
zwala mieć nadzieję, że w przyszłości 
impreza zostanie powtórzona i wpisze 
się na stałe do kalendarza imprez w Ko-
byłce.

- Integrujemy kobyłkowską społecz-
ność. Chcemy wyrwać sprzed telewizora 
naszych mieszkańców i aktywnie spędzić 
z nimi czas dla zdrowia, dla uśmiechu, 
dla poznania nowych ludzi- mówi Adam 
Markuszewski, organizator turnieju ze 
Stowarzyszenia „Razem Możemy Wię-
cej”. 

Turniej piłki nożnej to jedna z alter-
natyw w tegorocznych rozgrywkach. 

Cieszy fakt, że uczestniczyło w nich po-
nad 100 piłkarzy amatorów, osób, które 
zechciały wspólnie ruszyć się z domu 
i pokopać piłkę razem z przyjaciółmi. 
Przypomnę, że oprócz turnieju piłki 
nożnej toczy się również turniej siatków-
ki plażowej- walka dzielnic. Tu również 
mogą zagrać mieszkańcy Kobyłki- doda-
je pan Adam.

Złoty but Maciej Lament &#x2013; 
najwięcej strzelonych bramek- 6

Sponsorzy (Nuctech) woda, 10 po-
dwójnych biletów do kina Helios, (Szy-
dełkiewicz) bon dla króla strzelców, ba-
nery (etania.pl) medale, puchar

Tania 
reklama!!! 
tel. 694-759-987
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Ranking gmin pod względem salda migracji
wewnętrznych w 2016 roku

Miejsce w rankingu
w całym kraju

Gmina
Różnica między

liczbą mieszkańców 
napływających
i odpływających  

56 (na2478) Zielonka 158,51
58 Ząbki 157,19
89 Kobyłka 143,49
118 Marki 135,68
148 Wołomin 127,52
222 Radzymin 117,25
847 Dąbrówka 83,53
1052 Klembów 77,17
1272 Tłuszcz 71,18
1400 Poświętne 67,92
1524 Jadów 64,90
2150 Strachówka 50,38

Dokończenie tekstu ze str. 1

Z danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynika, że na szczególną uwa-
gę zasługują gminy: Marki (+849 miesz-
kańców), Ząbki (+517), Kobyłka (+389) 
oraz Radzymin (+342). Dobre wyniki 
osiągają również Klembów (+103) oraz 
Dąbrówka (+63). Natomiast dużym za-
skoczeniem okazał  się wynik Wołomina 
(-97), który wpisał się do grupy gmin, z 
których mieszkańcy chętniej się wypro-
wadzają niż wprowadzają. 

Co warte podkreślenia, że w większo-
ści naszych gmin mamy do czynienia 
z dodatnim saldem migracji. Może to 
świadczyć o atrakcyjności danej gminy 
pod względem walorów szczególnie ce-
nionych przez mieszkańców.

Drugi z rankingów dotyczy oceny 
przedsiębiorczości mieszkańców danej 
gminy. Ranking bezpośrednio dotyczy 
liczby funkcjonujących podmiotów go-
spodarczych na każde 1000 mieszkań-
ców. Jednak pośrednio daje informację 
nie tylko o samych mieszkańcach, ich za-
radności, przedsiębiorczości, ale również 
wskazuje na uwarunkowania zewnętrz-
ne (sąsiedztwo z dużymi ośrodkami, za-
sobami naturalnymi), jak i wewnętrzne 

(prorozwojowe przedsięwzięcia władz 
gminnych). Słowem ranking w sposób 
najbardziej zagregowany ocenia poten-
cjał gospodarczy poszczególnych gmin.

A jak wygląda sytuacja pod tym 

względem z naszymi gminami? Tu chyba 
nie ma żadnych niespodzianek. Krótko 
mówiąc, im bliżej Warszawy tym lepiej. 

MO

W dniach 1-2 lipca w miejscowości Kania Polska na rzece Bug odbyły się 24 - godzinne wędkarskie zawody gruntowe 
o Puchar fi rmy Góral-Bud.

W sobotę, o godzinie 11.00 wędka-
rze zebrali się nad brzegiem rzeki, po 
odprawie i losowaniu, które przeprowa-
dził sędzia Bartek Skorliński, zawodnicy 
rozeszli się na stanowiska.  W zawo-
dach brało udział 62 osoby podzielone 
na dwuosobowe drużyny. Pogoda była 
bardzo zmienna od pięknego słońca, 
poprzez padający deszcz a nawet małą 
burzę.

Ryba brała dość dobrze. Do siatek 
trafi ały płocie, krąpie, okonie, leszcze a 
nawet sandacze.

Po pierwszym ważeniu w sobotę o  
godz. 21.00 niektóre pary miały w siat-
kach powyżej 10 kg ryb. Dominowały 
leszcze i krąpie.

Po drugim ważeniu i łącznym pod-
liczeniu wyników najlepsza trójka była 
następuja:

Miejsce 1 – 24,96 kg; zespół : Andrzej 
Myszko i Krzysztof Gajewski

Miejsce 2 – 18,18 kg ;zespół: Marcin 
Kaczanowski i Tomasz Szymański

Miejsce 3- 13,39 kg; zespół : Leon Ro-

manowski i Janusz Zgutka
Najcięższą rybą zawodów okazał 

się leszcz 3,2 kg złowiony  przez zespół 
Andrzej Myszko i Krzysztof Gajewski. 
Łączna waga wszystkich złapanych ryb 
w trakcie zawodów wyniosła 186 kg.

Po posileniu się smacznymi produk-
tami z grilla i wypiciu gorącej kawy za-
wodnicy zebrali się na odczytanie wy-
ników. Sponsorzy zawodów Stanisław i 
Zbigniew Lisek z fi rmy Góral-Bud po-
dziękowali wszystkim zawodniczkom 
i zawodnikom za wielką rywalizację a 
organizatorom za dobre przygotowanie 
zawodów. Następnie wręczyli piękne 
puchary i nagrody za pierwsze trzy miej-
sca i najcięższą rybę zawodów. Również 
odbyło się losowanie nagród dla dwóch 
drużyn spośród wszystkich uczestników 
imprezy biorących udział w łowieniu, 
czym mile ich zaskoczyli.

Wszyscy uczestnicy imprezy byli bar-
dzo zadowoleni ze sposobu przygotowa-
nia zawodów przez Zarząd Koła PZW 
61 Ząbki oraz z nagród przygotowanych 

przez sponsorów. Uczestnicy z zacie-
kawieniem pytali o termin następnych 
zawodów.

W czasie trwania zawodów uczestni-
cy mogli posilić się posiłkami przygoto-
wanymi przez organizatorów: obiadem, 
gorącą kolacją i produktami z grilla na 
zakończenie imprezy w niedzielne po-
łudnie.

W imieniu Zarządu Koła chciałbym 
również podziękować osobom nie bę-
dących wędkarzami ale chętnie i często 
je wspierające  kol. Katarzynie Zakrzew-
skiej i kol. Joannie Mikołajczyk za po-
moc w przygotowaniu grilla.

Na zakończenie chciałbym jeszcze 
raz podziękować sponsorom zawodów, 
bez których ta impreza by się nie odbyła, 
kol. Stanisławowi i Zbigniewowi Lisek z 
fi rmy Góral-Bud za wspieranie koła w 
ciągu całego roku.

Z wędkarskim pozdrowieniem
Sławomir Pisarczyk

Zastępca Prezesa Koła PZW 61 
Ząbki
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W dniu 13 sierpnia br. (niedziela) w Ząbkach odbędą się obchody 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej 
1920 roku, zwanej Cudem nad Wisłą na które serdecznie zaprasza Burmistrz Miasta Ząbki.

Harmonogram obchodów:
godz. 12.00 - Uroczysta Msza Św. w Kościele pw. 

Świętej Trójcy w Ząbkach w oprawie muzycznej 
Chóru Miejsko – Parafi alnego Cantores Misericor-
diae i orkiestry wojskowej. Wręczenie Krzyża Św. 
Ignacego Skorupki.

Inscenizacja rekonstrukcyjna.
ok. godz. 13.15 - Apel poległych i złożenie kwia-

tów przy pomniku poległych w obronie Ojczyzny w 
sierpniu 1920 r. na Cmentarzu Parafi alnym przy ul. 
Piłsudskiego w Ząbkach.

godz. 14.00 - Piknik Militarny w Publicznym 
Gimnazjum Nr 1 w Ząbkach, ul. Harcerska 9 z 
odziałem wojska, w oprawie muzycznej Orkiestry 
Dętej Miasta Ząbki.

Po części ofi cjalnej, ok. godz. 14.00, Burmistrz 
Miasta

Ząbki oraz Komendant Strzelców Ząbkowskich 
zapraszają na Piknik Militarny, który odbędzie się 
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w 
Ząbkach, wejście od ul. Kołłątaja (od strony wejścia 

do sali gimnastycznej) oraz od ul. Szkolnej.
Podczas pikniku I Warszawska Brygada Pancer-

na im. T. Kościuszki z Warszawy Wesołej zaprezen-
tuje pojazd saperski „Topola” i wykona pokaz saper-
ski, Do obejrzenia będzie również broń strzelecka 
i moździerz. Wojskowy trener pokaże zaintereso-
wanym jak używać trenażera do nauki celowania o 
nazwie „Cyklop”.

Do tego wszystkiego, dzięki Fundacji Skrzydła 
Chwały, która otrzymała patronat MON na „Marsz 
Ochotników 1920 roku” w tym rekonstruktorów, 
z Warszawy do Ząbek. Będzie można skosztować 
wojskowej grochówki.

Z kolei dzięki Fundacji im. Księdza Ignacego 
Skorupki będzie można obejrzeć Wystawę Bitwa 
Warszawska 1920 r., która będzie eksponowana w 
sali gimnastycznej gimnazjum.

Oprawę muzyczną poszczególnych części obcho-
dów wykonają Chór Miejsko-Parafi alny Cantores 
Misericordiae, Orkiestra Dęta Miasta Ząbki oraz 
Orkiestra Wojskowa z Siedlec.


