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Klembów

Kobyłka

Wieloletnie działania Miasta związane z przygotowaniem do zagospodarowania 
położonych przy trasie S8 gminnych terenów inwestycyjnych oraz pozyskaniem no-
wych inwestorów, znalazły swój pozytywny fi nał. W wyniku ogłoszonych rokowań na 
sprzedaż części posiadanego przez Kobyłkę obszaru inwestycyjnego, najlepszą ofertę 
– w wysokości 19,73 mln zł za działki o łącznej powierzchni 7,5 ha – złożyła wywo-
dząca się z Australii fi rma Goodman Blacktorn Logistics (Poland) sp. z o.o.

To jeden z liderów w branży budowy i zarządzania obiektami komercyjnym o prze-
znaczeniu produkcyjno - magazynowym. Współpracuje z największymi światowymi 
i polskim fi rmami z branży e-commerce, takimi jak: Amazon, Zalando czy Smyk. Bu-
duje również produkcyjne  "hale szyte na miarę", zamawiane przez międzynarodowe 
marki motoryzacyjne – Volkswagena czy Forda.  

W tym roku mieszkańcy gminy uczcili 187. rocznicę tego wydarzenia  uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. św. Klemensa 
oraz złożeniem wieńców pod tablicą epitafi jną gen. F. Żymirskiego. Oprawę artystyczna wydarzenia zapewnili uczniowie i 
absolwenci szkoły, której generał jest patronem. W wydarzeniu brał udział Kazimierz Rakowski Starosta Wołomiński.

Generał Franciszek Żymirski był 
jednym z najwybitniejszych polskich 
dowódców. Brał udział zarówno w insu-
rekcji kościuszkowskiej jak i powstaniu 
listopadowym. Zginął w Bitwie o Ol-
szynkę Grochowską, w której dowodzo-

na przez niego 2 Dywizja Piechoty przez 
wiele godzin bohatersko broniła kluczo-
wych pozycji przed rosyjskimi atakami. 

Generał Żymirski od 1822 roku był 
właścicielem dóbr klembowskich, które 
pod jego kuratelą szybko się rozwija-

ły. Mieszkańcy Klembowa upamiętnili 
postać generała nadając jego imię Ze-
społowi Szkół oraz głównej drodze. W 
szczególny sposób obchodzone są także 
rocznice bohaterskiej śmierci generała 
Żymirskiego. 

Ząbki

W piątek, 9 lutego w hotelu Mansor w Ząbkach odbył się II Bal Charytatywny zorganizowany przez Miejskie Centrum 
Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. pod patronatem Burmistrza Miasta Roberta Perkowskiego. Podczas balu licytowano przedmioty 
wykonane przez dzieci ze świetlic środowiskowych oraz podarowane przez księgarnię „Orla” w Ząbkach, ząbkowski klub 
„Monarsch Ząbki”, a także Burmistrza Miasta. 

Tak, jak w ubiegłym roku, pieniądze z 
biletów i licytacji przeznaczone zostaną 
na ząbkowskie świetlice środowiskowe. 
W trakcie balu poznaliśmy także cztery 
ząbkowskie fi rmy nominowane do tytu-
łu Ambasadora Ząbek 2017 wytypowane 
przez mieszkańców, nominowane przez 

Kapitułę, cieszące się uznaniem i rozpo-
znawalnością.

Symboliczne czeki zostały wręczone, 
w obecności burmistrza Roberta Per-
kowskiego i jego zastpcy Artura Muraw-
skiego,  19 lutego przez mecenasów balu 
– prezesa Miejskiego Centrum Sportu 

Mariusza Ryciaka oraz prezesa Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Janusza Czarnogórskiego. Odebrały je 
szefowe ząbkowskich świetlic środowi-
skowych Elżbieta Klimkiewicz i Justyna 
Fijałkowska.

Dokończenie str 8.

Dokończenie str. 3
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Tradycyjnie 8 marca będziemy składać naszym paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet. W Markach 
świętowanie rozpocznie się kilka dni wcześniej – 4 marca. Tego dnia w Hotelu Mistral odbędzie się III 
Konwent Kobiet Szminka, organizowany przez Fundację „Marecki Klub Kobiet z Pasją” (MKKP) przy 
wsparciu ratusza oraz Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. 

- Koncentrujemy się na tematyce osobistego roz-
woju kobiet oraz roli w rozwoju naszej małej ojczy-
zny – podkreśla Beata Sawoń, prezes MKKP.

Atrakcji będzie bez liku. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie Dariusz Kordek, który wystąpi z recitalem w 
języku francuskim. W programie artystycznym 
znalazł się również spektakl na podstawie fragmen-
tów sztuki „Wariatki z Chaillot” francuskiego dra-
maturga Jeana Giraudoux. To nieprzypadkowy wy-
bór, ponieważ motywami przewodnimi tegorocznej 
„Szminki” są sylwetka ikony stylu Coco Chanel oraz 
Paryż jako stolica elegancji. Nie zabraknie pokazów 
mody (w konwencji znad Sekwany) oraz konkur-
sów. Na panie będzie też czekać poczęstunek oraz 
Kobieca Strefa Targowa. Tu płeć piękna będzie mo-
gła poznać najnowsze trendy w modzie, makijażu i 
zdrowym stylu życia. 

4 marca zostanie też rozstrzygnięty konkurs „Ko-
bieta z Marką”. Jego celem jest wyróżnienie tych 

pań, które działalnością przyczyniają się do rozwoju 
naszego miasta. Nagrody zostaną przyznane w czte-
rech kategoriach: kultura, działalność społeczna, 
przedsiębiorczość i samorząd. W ubiegłym roku 
zwyciężyły Aleksandra Rutkowska-Szwed, siostra 
Urszula Głowacka, Małgorzata Waszewska oraz 
Magdalena Rogalska-Kusarek.

- Serdecznie zapraszamy. Wstęp na konwent jest 
bezpłatny. Jestem przekonana, że udział w nim za-
owocuje wieloma nowymi znajomościami – pod-
kreśla Beata Sawoń. Początek Konwentu – o godz. 
14.00.

Spotkanie dotyczy osób dorosłych. Młodzież po-
wyżej 16 roku życia może uczestniczyć wyłącznie 
pod opieką dorosłych. Młodsze dzieci są zaproszone 
do punktu zabaw w Sali Bryza.

Szczegóły wydarzenia na profi lu Fundacji „Ma-
recki Klub Kobiet z Pasją” na Facebooku.

TM

Tania Reklama!!! tel. 694-759-987
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Rozmowa z burmistrz Wołomina Elżbietą Radwan

Pani Burmistrz czy Pani zdaniem 
ubiegły rok można zaliczyć do uda-
nych?

Tak, dla Wołomina oraz jego miesz-
kańców był to z pewnością udany rok. 
Zmiany możemy dostrzec zarówno w 
tempie i liczbie realizowanych inwe-
stycji, jak i w pozyskiwanych środkach 
zewnętrznych. Dużo inwestujemy w 
oświatę. Dzieci, ich rozwój i wykształ-
cenie to nasz skarb i nasza przyszłość. 
Cieszy mnie także, że mieszkańcy coraz 
mocniej angażują się w procesy współ-
decydowania o naszej małej ojczyźnie. 
Wynikiem tego są projekty zgłaszane do 
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskie-
go. W naszych działaniach nie zapomi-
namy także o lokalnej historii. Promo-
cją gminy był również nasz udział jako 
partnera w obchodach Święta Francji 
zorganizowanych w Ambasadzie Francji 
w Warszawie, gdzie mogliśmy przypo-
mnieć historyczną rolę Ossowa w Bi-
twie Warszawskiej 1920 roku. Naszym 
ogromnym sukcesem, jest zobowiązanie 
sfi nansowania przez Ministerstwo Obro-
ny Narodowej budowy Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku w Ossowie jako 
fi lii Muzeum Wojska Polskiego. Dzieje 
się naprawdę dużo, więc powodów do 
zadowolenia przybywa, o czym można 
się przekonać odwiedzając stronę inter-
netową miasta pod adresem wolomin.
org i profi l na facebooku. 

Co złożyło się na taki wynik? 
Osiągnęliśmy to wszystko, dzięki do-

brej współpracy oraz wspólnej trosce 

o sprawy Wołomina. Jestem dumna 
z tego co udało nam się wypracować. 
To zasługa mieszkańców oraz woło-
mińskich urzędników. Współpraca z 
tak aktywnie działającymi ludźmi jest 
dla mnie najważniejsza i to daje efekty. 
Kto najlepiej wie czego trzeba osobom 
mieszkającym w Wołominie jak nie oni 
sami? Na szczęście, społeczeństwo co-

raz częściej i aktywniej bierze udział we 
wspólnych rozmowach i decydowaniu o 
rozwoju gminy. To cieszy. W 2017 roku 
po raz pierwszy w historii Wołomina 
wołominiacy, w ramach budżetu obywa-
telskiego, otrzymali do dyspozycji 2 mln 
złotych. Zgłoszone projekty były bardzo 
dobrze przygotowane, przemyślane i 
uzupełniały politykę rozwoju gminy. 

Powrócił również wspólny bilet, o który 
postarałam się bezpośrednio po wybo-
rach w 2014 r., ponieważ wiedziałam, 
że to nie może czekać. Inne  pozytywy 
to wysoka skuteczność w przyciąganiu 
do Wołomina pieniędzy na inwestycje z 
zewnątrz. W czasie ostatnich 3 lat pozy-
skaliśmy około 30 mln złotych. Właśnie 
za tę skuteczność w działaniu, gmina 
Wołomin została wyróżniona nagrodą  
Lider Zmian 2017. To powody do dumy.

Ma Pani duże doświadczenie w pra-
cy samorządowca. Co ma największy 
wpływ na skuteczność działania urzę-
du?

Odpowiedź dla mnie jest prosta – 
oczywiście ludzie. Kompetentny, zgra-
ny zespół sprawia, że każda instytucja 
funkcjonuje jak szwajcarski zegarek. Z 
satysfakcją mogę powiedzieć, że w mojej  
pracy otaczają mnie pracowici i uczciwi 
ludzie. Jestem dumna z moich pracowni-
ków, ich wysiłku i zaangażowania. Tym 
bardziej mi przykro, że w wyniku dzia-
łań Rady Miejskiej ograniczono środki 
fi nansowe na wynagrodzenia pracowni-
ków, a ja nie mogę ich wymiernie doce-
nić. 

Jakie plany i wyzwania stoją przed 
Wołominem w tym roku i co według 
Pani będzie najważniejsze?

Przed nami kolejne wyzwania in-
westycyjne. Między innymi termomo-
dernizacja budynku OSiR Huragan, 
dzięki której obiekt zyska nie tylko na 
wyglądzie i funkcjonalności, ale jedno-

Uzyskana cena, w przeliczeniu za metr kwadratowy, jest jedną z najwyższych w Pol-
sce, biorąc pod uwagę takie przeznaczenie terenu. Po wybudowaniu przez inwestora 
zaplanowanych na nieruchomości obiektów, szacowana kwota corocznych wpływów 
podatkowych do kasy miasta przekracza 1 mln zł. To oczywiście też wiele nowych, 
atrakcyjnych miejsc pracy dla mieszkańców Kobyłka. Trwa proces przygotowania 
kolejnych działek inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi eks-
presowej S8.

Dokończenie tekstu ze str. 1

cześnie spadną koszty jego eksploatacji. 
W planach jest również modernizacja i 
remont MDK-u oraz uporządkowanie 
i zagospodarowanie terenu wzdłuż to-
rów kolejowych. Zajmiemy się również 
utwardzeniem dróg gruntowych, o któ-
rych mówią nam mieszkańcy. Bardzo 
istotnym elementem bieżących prac 
będą projekty z Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. W tym roku zrealizuje-
my razem z mieszkańcami 34 zadania. 
Część w strefi e rewitalizacji, którą czeka-
ją miłe zmiany. Rok 2018 to kontynuacja 
udanych projektów rewitalizacyjnych: 
„Programu Ławka” oraz „Remontu dla 
seniora”. Już w pierwszym kwartale uru-
chomimy kolejne programy, których 
celem będzie zachęcenie do wspólnego 
decydowania mieszkańców Centrum 
Wołomina. Trzeba pamiętać też o pra-
cach nad miejscem, które niebawem 
stanie się wizytówką Wołomina. Mam 
na myśli Muzeum im. Zofi i i Wacława 
Nałkowskich. A to nie wszystko. Czeka-
my jeszcze na rozstrzygnięcie kilkunastu 
konkursów na dofi nansowanie kolej-
nych inwestycji. Między innymi tak bar-
dzo potrzebnych naszym mieszkańcom 
remontów budynków komunalnych.

Z czego jako burmistrz Wołomina 
jest Pani dotychczas zadowolona naj-
bardziej?

Najbardziej cieszy mnie dialog i 
współpraca z mieszkańcami. Bez kon-
sultacji społecznych nie byłoby planu 
rewitalizacji, czy inwestycji w ramach 
budżetu obywatelskiego. To jest właśnie 
praca dla dobra nas wszystkich i tego 
właśnie potrzebuje nasza gmina. Bardzo 
za to dziękuję.

"Ballada ossowska" została zaprezentowana szerokiej publiczności podczas so-
botniego spotkania w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie. 
W wieczorze promocyjnym piosenki i teledysku opowiadającym o Wielkim Zwy-
cięstwie 1920 r. uczestniczyli mieszkańcy powiatu wołomińskiego i okolic. 

Wśród licznie zgromadzonej publicz-
ności nie zabrakło przedstawicieli Po-
wiatu: starosty Kazimierza Rakowskiego, 
wicestarosty Adama Łossana oraz prze-
wodniczącego Komisji Dziedzictwa Na-
rodowego i Kultury Andrzeja Zbyszyń-
skiego. Organizatorami wydarzenia byli: 
burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i 
dyrektor Samorządowej Instytucji Kultu-
ry "Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 
1920 roku" Rafał Pazio. 

Słowa "Ballady ossowskiej" napisał 
mieszkaniec Wołomina Marek Kacz-
kowski, a muzykę Eliza Banasik i Jakub 
Mędrzycki, którzy również wykonali 

utwór. Za scenariusz i reżyserię teledy-
sku odpowiedzialni byli: Mateusz Kal-
barczyk i Klaudia Barcicka. Podczas 
spotkania można było poznać kulisy po-
wstawania utworu i wysłuchać koncertu 
Elizy Banasik i Jakuba Mędrzyckiego. Po 
zakończeniu ofi cjalnej części spotkania 
licznie zgromadzeni goście długo dzieli-
li się swoimi wrażeniami w rozmowach 
kuluarowych.

Zachęcamy do obejrzenia teledysku 
i udostępniania "Ballady ossowskiej". 
Niech o wydarzeniach w Ossowie 1920 
roku roku usłyszy cała Polska. 
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Polski węgiel, orzech, groszek, 
kruszywo L. Czumaj

tel. 601-424-209  

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 

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

tel. 604-211-417

Tania
Reklama!!!

tel. 694-759-987

Podczas sesji Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 22 lutego, radni zapoznali się z 
informacją na temat ewentualnego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy rozbudo-
wie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

W obradach uczestniczył adw. Marcin 
Wawrzyniak z Instytutu Partnerstwa Pu-
bliczno-Prywatnego. W przygotowanej 
prezentacji mec. Wawrzyniak przedsta-
wił dokładnie zagadnienie, ale jeszcze 
wcześniej starosta wołomiński Kazi-
mierz Rakowski podkreślił, że władze 
samorządowe powiatu stoją przed trud-
nym wyzwaniem, jakim jest rozbudowa 
szpitala. – Szukamy możliwości i środ-
ków, szukamy takiego rozwiązania, żeby 
ta inwestycja nie trwała 10 lat, tylko żeby 
pacjenci mogli jak najszybciej korzystać 
z nowego obiektu. Chciałbym, żebyśmy 
dzisiaj rozpoczęli dyskusję i jak najszyb-
ciej podjęli decyzję w sprawie rozbudowy 
szpitala – mówił starosta. 

Przedmiotem PPP jest wspólna reali-
zacja przedsięwzięcia oparta na podziale 
zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem 
publicznym i partnerem prywatnym. 
Poprzez umowę partner prywatny zobo-
wiązuje się do realizacji przedsięwzięcia 
za wynagrodzeniem, natomiast podmiot 
publiczny zobowiązuje się do współ-
działania w realizacji projektu poprzez 
wniesienie wkładu własnego. Mec. Waw-
rzyniak przedstawił rynek PPP w Polsce, 
obecnie 90% umów realizowanych jest 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go. Rodzimy rynek PPP to małe projekty 
na kwotę poniżej 50 mln zł, wśród nich 
dominują projekty usługowe o wartości 
poniżej 5 mln zł. Najwięcej umów zawie-
rają gminy. PPP jest długotrwałym pro-
cesem, w którym przed przystąpieniem 
do negocjacji z partnerem trzeba prze-

prowadzić stosowne analizy). Dotych-
czas najwięcej umów zostało zawartych 
na Mazowszu i na Śląsku, dotyczyły one 
projektów w zakresie: telekomunikacji, 
sportu i turystyki, infrastruktury drogo-
wej, efektywności energetycznej (termo-
modernizacji obiektów). Sektor ochrony 
zdrowia występuje rzadziej, ale mec. 
Wawrzyniak ujął w prezentacji projekty 
w tym obszarze. 

W 2017 r. Rada Ministrów przyjęła 
dokument pn. „Polityka Rządu w zakre-
sie rozwoju partnerstwa publiczno-pry-
watnego”. Rząd zamierza zrealizować 10 
projektów PPP, bardzo ambitnych, wielo-
miliardowych przedsięwzięć i zapowiada 
wspieranie samorządów w tym zakre-
sie. Podsumowując słowami prelegenta, 
PPP ma sprawdzone ramy prawne i jest 
wspierane przez politykę rządu. 

Rozbudowa szpitala MBNP o Szpi-
talny Oddział Ratunkowy, przychodnie 
specjalistyczne wraz z modernizacją 
czterech oddziałów to koszt kilkudzie-
sięciu milionów. Powiat nie jest w stanie 
z własnego budżetu jednocześnie bu-
dować i remontować dróg, modernizo-
wać placówki oświatowe i przeznaczać 
znaczące kwoty na rozbudowę szpitala. 
Przy czym wszyscy mają świadomość, 
że rozbudowa jest konieczna. Stąd po-
szukiwanie rozwiązań, które pozwolą na 
jak najszybszą realizację tej inwestycji. 
Sprawa PPP powróci na następnej sesji 
rady powiatu, ponieważ należy podjąć 
decyzję dot. sfi nansowania niezbędnych 
opracowań. 

W lutym 2017 roku uruchomiona została nasza własna ząbkowska Stacja Uzdatniania Wody „Drewnica”, zapewniająca 
czystą i zdrową wodę dla mieszkańców Miasta Ząbki. W lutym 2018 ma miejsce etap drugi – rozbudowa SUW, by osiągnęła 
swe nominalne parametry pracy.

Od uruchomienia SUW „Drewnica” 
minął dokładnie rok. W tym czasie ta 
nowoczesna stacja o dziennej wydajno-
ści 3 000 m3 zapewniała dostawy wody 
„Drewniczanki” dla 70 % Mieszkańców 
Miasta Ząbki. Po uruchomieniu stacji 
uzdatniania, Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Ząbkach zreali-
zowało kolejną bardzo ważną inwestycję 
– wybudowało magistralę wodociągową 
„północ-południe” pod torami PKP, 
zwiększającą ilość dostarczanej wody z 
SUW „Drewnica” do tzw. „południo-

wych Ząbek”. 
Następstwem budowy magistrali 

oraz zwiększającego się zapotrzebo-
wania na dostawy wody, wynikającego 
z dynamicznego rozwoju zabudowy 
wielorodzinnej w naszym mieście, było 
przygotowanie stacji do rozbudowy. 
Opracowana została dokumentacja 
techniczna, przeprowadzone zostało po-
stępowanie przetargowe i w dniu 20 lu-
tego, na terenie SUW „Drewnica”, Prezes 
PWiK Pan Janusz Tomasz Czarnogórski 
podpisał z Wiceprezesem PROJPRZEM 

EKO z Zamościa Panem Jackiem Merdą, 
umowę na rozbudowę stacji, zwiększają-
cą jej dzienną wydajność do 4 500 m3.

 Zgodnie z harmonogramem wykona-
nie rozruchu, przekazanie dokumentacji 
powykonawczej oraz uzyskanie pozwo-
lenia na użytkowanie ma nastąpić we 
wrześniu 2018 roku.

Efektem tej inwestycji będzie zaopa-
trzenie w naszą ząbkowską wodę „Drew-
niczankę” aż 95% mieszkańców Miasta 
Ząbki.

Radzymin

W sobotę 24 lutego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach odby-
ła się uroczystość przyjęcia miejscowej jednostki do KSRG - Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Certyfi kat druhom z OSP Zawady wręczyli Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mg inż. Bogdan Łasica, Komendant Głów-
ny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszek Suski oraz  mł. bryg. mgr inż. 
Andrzej Wysocki, Powiatowy Komendant PSP w Wołominie.

Obecność najwyższych rangą strażaków była dowodem na dołączenie OSP 
Zawady do strażackiej elity. List od Ministra Spraw Wewnętrznych odczytała p. 
Marzena Małek, radna sejmiku Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Radzy-
mina Krzysztof Chaciński uhonorował dwóch zasłużonych strażaków, którzy na 
przestrzeni lat dbali o rozwój OSP Zawady. Medal "Primus inter pares" im. Juliana 
Ochorowicza otrzymał druh Franciszek Jankowski, honorowy prezes OSP Zawady, 

zaś obecny prezes druh Kazimierz Wie-
locha - Honorową Kartę Mieszkańca ze 
specjalnym numerem 998. 

Proces włączenia OSP Zawady do 
systemu KSRG zapoczątkowało Poro-
zumienie w sprawie włączenia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Zawadach do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego (KSRG) zawarte w Urzędzie 
Miasta i Gminy Radzymin, w czerwcu 
2017. Dokument podpisał Burmistrz 
Radzymina Krzysztof Chaciński, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wołominie mł. bryg. 
mgr inż. Andrzej Wysocki oraz Na-
czelnik OSP w Zawadach dh Kazimierz 
Wielocha.

Porozumienie pomiędzy Gminą 
Radzymin a przedstawicielami po-
wiatowej PSP i jednostki OSP Zawady 
określało siły i środki jednostki z Za-
wad przewidziane do wykorzystania 
w systemie KSRG, zadania ratownicze 
przewidziane dla jednostki, wymaganą 
liczbę i poziom wyszkolenia ratowni-
ków, a także sposób utrzymania stanu 
gotowości jednostki do działań ratow-
niczych. Podpisany dokument trafi ł do 
Komendanta Wojewódzkiego PSP, któ-
ry wystąpił do Komendanta Głównego 
PSP z wnioskiem o włączenie jednostki 
OSP Zawady do KSRG.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśni-
czy funkcjonuje w Polsce od 1995 roku. 
Jego podstawowym celem jest ochrona 
życia, zdrowia, mienia i środowiska 
poprzez: walkę z pożarami i innymi 
klęskami żywiołowymi, ratownictwo 
techniczne, chemiczne, a od 1997 roku 
również poprzez ratownictwo eko-
logiczne i medyczne. System skupia 
powiązane ze sobą różne podmioty 
ratownicze, tak aby można było podjąć 
skutecznie każde działanie ratownicze 
na terenie gminy, powiatu, a także efek-
tywnie włączyć jednostkę z Zawad do 
działań na poziomie krajowym.
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23 lutego 2018 r. w Pałacu Łochów odbyła się uroczystość uruchomienia gazociągu Dobre –Łochów. Inwestycja prowa-
dzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska sp. z o.o. przebiega przez teren 4 gmin: Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów 
położonych w powiatach: mińskim, wołomińskim oraz węgrowskim. Docelowo z błękitnego paliwa będzie mogło skorzystać 
kilka tysięcy gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw. 

Spółka, podczas zorganizowanej 
konferencji, przedstawiła efekty pro-
wadzonej od 6 kwietnia2017r. budowy. 
Ofi cjalną część imprezy zakończono 
uroczystym „zapaleniem znicza”, które 
według gazowniczej tradycji symbo-
lizuje zakończenie budowy ważnych 
odcinków gazociągów. W uroczystości 
zapalenia znicza, która odbyła się na te-
renie Centrum Konferencyjnego Pałac i 
Folwark w Łochowie – pierwszego klien-
ta nowego gazociągu -wzięli udział m. in. 
burmistrz Łochowa oraz wójtowie gazy-
fi kowanych gmin, wykonawcy gazocią-
gu i stacji gazowych, przedstawiciele Gaz 
– Systemu, najwięksi klienci, członkowie 
kierownictwa  SIME Polska oraz zapro-
szeni goście.

Pomysł przedsięwzięcia narodził się 
w 2014 roku, kiedy to SIME wytypowała 
kilka obszarów do potencjalnej gazyfi ka-
cji. Po przeprowadzeniu badania rynku i 
analiz techniczno-ekonomicznych zapa-
dła decyzja o przystąpieniu do realizacji 
inwestycji. W 2015 r. zostały podpisane 
porozumienia z władzami samorzą-
dowymi, a także listy intencyjne z klu-
czowymi klientami. W maju 2016 roku 
SIME Polska zawarła z OGP Gaz-System 
S.A. umowę o przyłączenie do sieci prze-
syłowej.

Przyłącze do sieci OGP Gaz-System, 
stację pomiarową oraz rozpoczętą 6 
kwietnia budowę gazociągu Rudzianko 
k. Dobrego - Łochów długości ok. 32 km 

inwestor sfi nansował przy znaczącym 
wsparciu środków z funduszy unijnych 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Wyłonieni w 
drodze przetargów wykonawcy gazocią-
gu magistralnego łączącego Dobre, Stra-
chówkę, Jadów oraz Łochów zakończyli 
budowę w  listopadzie 2017r. Technicz-
na gotowość do uruchomienia dostaw 
gazu została osiągnięta w styczniu br. W 
styczniu swoje prace przy budowie stacji 
pomiarowej zakończył OGP Gaz System 
SA, a prezes Urzędu Regulacji Energety-
ki wydając koncesję na działalność dys-
trybucyjną wyraził zgodę na rozpoczęcie 
eksploatacji gazociągu magistralnego 
Dobre – Łochów.

Punkt łączący gazociąg średniego ciśnienia Dobre - Łochów z siecią gazociągów 
przesyłowych wysokiego ciśnienia OGP Gaz System zlokalizowany został we wspo-
mnianym Rudzienku k. Dobrego. Powstały tam dwie stacje gazowe wysokiego ci-
śnienia. Jedną z nich – pomiarową wybudował GAZ-SYSTEM. Druga – redukująca 
ciśnienie gazu z wysokiego na średnie,jestwłasnością SIME Polska. 

W kolejnych latach sieć gazowa będzie sukcesywnie rozbudowywana. Obejmując 
swoim zasięgiem inne miejscowości na terenie gmin Dobre, Strachówka, Jadów, Ło-
chów, tak aby objąć nim jak największą liczbę potencjalnych odbiorców.

Inwestorzy podkreślają bardzo dobry klimat dla przedsięwzięcia i wydatną pomoc 
ze strony władz lokalnych w fazie projektowania i budowy gazociągu. Samorządowcy 
liczą, że inwestycja przyczyni się do rozwoju gmin, wzrostu atrakcyjności regionu dla 
obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców. 

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione i planowane do poniesienia w latach 2017 
i 2018 szacowane są na ok. 13 mln PLN. W kolejnych latach w zależności od zain-
teresowania mieszkańców i wyników pierwszych lat działalności SIME przewiduje 
kolejne inwestycje w rozbudowę sieci. 

SIME Polska jest operatorem sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, działającym 
od 2009 roku na terenie powiatów sochaczewskiego, grodziskiego 

i zachodnio-warszawskiego. Obsługuje ponad  265  km sieci średniego ciśnienia, 
za pośrednictwem której dostarcza 27,5 mln m3gazu ziemnego rocznie 

do prawie 1300 odbiorców.

Starosta Wołomiński Kazimierz Ra-
kowski oraz wicestarosta Adam Łossan 
podpisali dziś umowę z Województwem 
Mazowieckim na dofi nansowanie z bu-
dżetu województwa budowy ulic Głów-
nej w Markach i Dworkowej w Kobyłce! 
Powiat pozyskał na podstawie tej umo-
wy aż 3,4 miliona złotych. Koszt inwesty-
cji to 5,7 miliona złotych. 

W ramach inwestycji wykonana zo-
stanie przebudowa ulic Dworkowej i 
Głównej na odcinku prawie 1100 me-
trów wraz z budową chodnika oraz 
modernizacją skrzyżowania. Powiat 

Wołomiński wnioskując o dofi nanso-
wanie zwrócił uwagę na dynamiczne 
zmiany w układzie komunikacyjnym 
obszaru powiatu wołomińskiego: wzrost 
liczby inwestycji mieszkaniowych oraz 
dynamiczne zwiększenie liczby miejsc 
pracy. Ciąg drogowy Dworkowa-Głów-
na będzie stanowić bezpośredni dojazd 
do wiaduktu nad drogą krajową S8 oraz 
będzie stanowił  dojazd do drogi woje-
wódzkiej 631. Przebudowana droga po-
zwoli mieszkańcom i przedsiębiorcom 
z terenu Kobyłki, Marek, Wołomina i 
Zielonki ominięcie zurbanizowanego 

rejonu i skrócenie czasu dojazdu pomię-
dzy tymi miejscowościami i Warszawą. 
Zmodernizowana droga będzie wypo-
sażona w elementy ruchu zwiększające 
bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i 
rowerzystów oraz kierowców. Plan za-
kłada zakończenie inwestycji do 30 listo-
pada 2018 roku.

Otrzymane przez Powiat Wołomiński 
środki pochodzą z programu „Mazo-
wiecki Instrument Wsparcia Dróg Lo-
kalnych o istotnym znaczeniu dla roz-
woju społeczno-gospodarczego regionu”

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin w Ząbkach, Markach i Zielonce”
dofi nansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy

nr 559.2017 z dn. 30.12.2017 r. i Miasta Ząbki

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO
PORADNICTWA DLA RODZIN

Prowadzący Punkt: Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości
Siedziba Punktu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach
  przy ul. Słowackiego 21
telefon:  660 907 563
e-mail:   pro-pracownia@wp.pl   
strona www: www.stowarzyszeniepro.pl
Zakres oferowanych usług:
• psychoterapia indywidualna    
•  psychoterapia par
•  pomoc psychologiczna w tym lekarza psychiatry
•  konsultacje wychowawcze pedagoga
• poradnictwo socjalne
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
środy w godz.  9.00 -  13.00.       piątki w godz. 9.00 – 13.00 
lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia wtorki w godz.  12.00 – 16.00

Terminy mogą ulec zmianie!
Zasady przyjęcia:

Terminy spotkań ze specjalistami po uprzednim umówieniu i wstępnej konsultacji 
będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00.
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Tłuszcz

Tłuszcz

W Tłusty Czwartek już po raz drugi odbyły się zawody w jedzeniu pączków. 
Kacper Wróblewski zjadł pięć pączków w czasie 3 minut i 16 sekund dzięki czemu 
otrzymał tytuł „Tłuszczańskiego Pączusia”, a Gabriel Białek otrzymał tytuł „Mini 
Tłuszczańskiego Pączusia”. 

Zwycięzcy otrzymali kosz słodyczy 
ufundowany przez Burmistrza Tłuszcza 
Pawła Bednarczyka oraz certyfi kat, a 
uczestnicy słodkie upominki i dyplomy, 
które wręczył Zastępca Burmistrza Wal-
demar Banaszek. 

Podziękowania kierujemy do Cukierni 
„Pączek w Tłuszczu”, Piekarni – Cukierni 
„Robson” i Firmy Produkcyjno-Handlo-
wej „Parys” za przekazanie swoich słod-
kich wyrobów do degustacji. Wydarzenie 
patronatem medialnym objął „Goniec 
Tłuszczański” i „Express Tłuszcz.

Podczas posiedzenia Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury radni zapoznali się ze sprawozdaniami, podsumowują-
cymi działalność wydziałów Starostwa oraz instytucji powiatowych w 2017 r.

W posiedzeniu komisji uczestniczył 
starosta Kazimierz Rakowski. Jako 
pierwsza, ubiegłoroczne wydarzenia w 
Powiatowym Centrum Dziedzictwa i 
Twórczości w Wołominie przedstawiła 
dyrektor Jolanta Boguszewska-Kola-
torska. W 2017 r. w placówce zorga-
nizowano kilkadziesiąt wydarzeń, w 
tym wystawy, koncerty i widowiska, 
działania promujące powiat, działania 
edukacyjne. Szczególną uwagę dyr. 
Boguszewska-Kolatorska zwracała na 
wydarzenia z udziałem twórców miesz-
kających na terenie powiatu wołomiń-
skiego, np. wystawę prac rzeźbiarki 
Beaty Aleksandrowicz z Radzymina. 
Także w organizowanych w Centrum 
spotkaniach z książką prezentowali się 
rodzimi twórcy: Joanna Chojnacka, 
autorka powieści „Szpagat” oraz Da-
riusz Szymanowski, autor książki o mjr. 
Henryku Dobrzańskim „Hubalu”. Dłu-
go można by wymieniać wydarzenia 
organizowane przez tę niezwykle po-
pularną wśród mieszkańców placówkę: 
festiwal harmonistów, warsztaty tańców 
ludowych, spektakle teatralne, koncerty 
kapeli ludowej, lekcje muzealne. 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywa-
telskich Starostwa Dorota Romańczuk 
przedstawiła sprawozdanie z działalno-
ści wydziału pod kątem współpracy z 
organizacjami pozarządowymi. W 2017 
r. na realizację zadań z zakresu kultury 
i dziedzictwa narodowego przeznaczo-
no z budżetu powiatu 120 tys. zł. Z 10 
złożonych w konkursie ofert 5 zostało 
pozytywnie rozpatrzonych. Z efektów 
realizowanych zadań skorzystało 710 
osób. Natomiast w trybie pozakonkur-
sowym powiat przeznaczył 50 tys. zł na 
realizację 6 ofert, z których skorzystało 
2,5 tys. osób. 

O wydarzeniach kulturalnych przy-
gotowanych przez Starostwo Powiato-
we,  a głównie przez Wydział Kultury, 
Promocji i Sportu mówiła naczelnik 

Jubileusz chóru Miejskiego LUX MEA

3 lutego członkowie chóru Miejskiego LUX MEA, dyrygenci oraz zebrani goście w osobach: Przewodniczącej Komisji 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożeny Żelazowskiej, Wicestarosty Wołomiń-
skiego Adama Łossana, Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa 
Gajcego, Radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu: Włodzimierza Fydryszka, Adama Kisiela, Waldemara Sitka, Grażyny Kru-
py, Dziekana Dekanatu Tłuszczańskiego ks. Dariusza Skwarskiego, Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłusz-
czu Wiolety Kur, byłego Burmistrza Tłuszcza Jana Krzysztofa Białka, Prezesa Federacji Chórów Ceacylianum Agaty Kajak 
uczestniczyli w obchodach 15-lecia Chóru Miejskiego LUX MEA.

Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia historii chóru, którą opowiedziała Pani Anna Witul. Burmistrz Tłuszcza Paweł 
Bednarczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej na ręce Prezesa Chóru Stefana Mikiciuka złożyli podziękowania za zaangażowa-
nie, życzliwość i stałą obecność w życiu kulturalnym gminy. Dowodem na to jest wspaniała historia Chóru, wypełniona wieloma 
sukcesami, nagrodami i niezliczonymi koncertami. Każdy z obecnych oraz byłych członków chóru oraz dyrygentów otrzymał 

pamiątkowy dyplom. 
W imieniu Marszałka Województwa 

Mazowieckiego Adama Struzika, Boże-
na Żelazowska wręczyła dyplomy naj-
bardziej zasłużonym członkom chóru: 
Magdalenie Hutek, Maciejowi Cegiel-
skiemu, Jerzemu Wiesławowi Zawiszy, 
Ewie Jurkiewicz, Stefanowi Mikiciukowi, 
Elżbiecie Gajcy, Danucie Polakowskiej, 
Annie Witul, Małgorzacie Stankiewicz, 
Hannie Białek, Henrykowi Szczęsnemu, 

Tadeuszowi Sasinowi i Wiesławie Kur.
Wicestarosta Wołomiński Adam Łos-

san złożył na ręce dyrygentki chóru Pani 
Magdaleny Hutek kwiaty oraz list gratu-
lacyjny. 

Prezes Federacji Chórów Ceacylia-
num Agata Kajak złożyła wszystkim 
śpiewakom oraz dyrygentom najser-
deczniejsze życzenia jubileuszowe, mając 
jednocześnie nadzieję na niesłabnącą 
motywację do tworzenia. 

Katarzyna Pazio. W ub. r. wydział zor-
ganizował prawie 80 wydarzeń: patrio-
tycznych, kulturalnych, debat, koncer-
tów, konferencji o zasięgu lokalnym i 
ogólnopolskim, a ponadto przygoto-
wywał wizyty zagranicznych delegacji 
odwiedzających powiat wołomiński. 
Naczelnik Katarzyna Pazio podkreśliła 
dobrą współpracę z Mazowieckim In-
stytutem Kultury, dzięki któremu zosta-
ła wzbogacona kulturalna oferta Pałacu 
w Chrzęsnem o wydarzenia ambitne 
i na najwyższym poziomie, w których 
licznie uczestniczą uczniowie i dorośli 
mieszkańcy powiatu. Ponadto w 2017 
r. zorganizowano ok. 150 wydarzeń w 
ramach tzw. "współorganizacji imprez".

Dyrektor Joanna Hołubicka przedsta-
wiła radnym ubiegłoroczną działalność 
Powiatowej Biblioteki Publicznej. – Z 
radością weszliśmy w rok jubileuszowy 
i z wielką nadzieją, że biblioteka zosta-
nie oddana do użytku przed tym jubi-
leuszem. W tym tygodniu wykonawca 
kładzie dach na budynek. Umowa na 
wynajem obecnego lokalu biblioteki 
obowiązuje do końca września, mam 

nadzieję, że do tego czasu uda się prze-
prowadzić bibliotekę do nowej siedziby 
– dyr. Hołubicka nawiązała do trwającej 
rozbudowy i remontu budynku biblio-
teki przy ul. Ogrodowej 1a w Wołomi-
nie. Dyrektor przyznała, że ze względu 
na ograniczone możliwości lokalowe 
nie może się pochwalić wielkimi osią-
gnięciami, niemniej w bibliotece cały 
czas organizowane są lekcje historyczne 
i spotkania autorskie. Ogromnym suk-
cesem jest podpisanie porozumienia z 
Sejmikiem Województwa Mazowiec-
kiego, dzięki któremu biblioteka będzie 
otrzymywać 150 tys. dofi nansowania 
rocznie, przez najbliższych pięć lat, z 
przeznaczeniem na bieżącą działalność 
oraz zakup książek z zakresu pedago-
giki. 

Po wysłuchaniu sprawozdań radni 
z Komisji Dziedzictwa Narodowego i 
Kultury przyjęli je jednogłośnie. Prze-
wodniczący komisji Andrzej Zbyszyń-
ski podkreślił, że kultura w powiecie 
stoi na bardzo wysokim poziomie, a 
instytucje kulturalne są doskonale pro-
wadzone.
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To była prawdziwa zimowa jazda w ekstremalnych warunkach! W podwarszaw-
skich Markach odbył się drugi spośród trzech etapów kolarskiego cyklu Zimowy 
Poland Bike Marathon 2018. Frekwencja dopisała. I to mimo siarczystego mrozu. 
W zawodach organizowanych przez Grzegorza Wajsa wzięło udział blisko 300 
miłośników amatorów dwóch kółek. Bazą imprezy w Markach była Szkoła Pod-
stawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku. Tuż obok znajdowały się start i 
meta wyścigów.

- Miłośnicy jazdy na rowerach udo-
wodnili, że temperatura sięgająca mi-
nus 10 stopni nie jest dla nich żadną 
przeszkodą - powiedział Grzegorz 
Wajs, organizator Zimowego Poland 
Bike Marathon. - Wszyscy, którzy 

wystartowali w Markach zasługują na 
słowa uznania. Pokazaliście to, co cha-
rakteryzuje prawdziwych sportowców 
i zdaliście kolarski egzamin w arktycz-
nych warunkach na szóstkę z plusem. 
Gratulacje! 

Na najdłuższej trasie MAX (28 km) 
zwyciężył Łukasz Góralewski, przed 
Kamilem Kuszmidrem (obaj z KK Ca-
tena Wyszków) i Piotrem Truszczyń-
skim (Komobike Scott). Wśród kobiet 
wygrała Magdalena Kosko (MCP Bike 
Team), która wyprzedziła Katarzynę 
Skurę i Aleksandrę Sawicką (obie z 
Absolute Bikes Team).

Dystans MINI (17 km) najszybciej 
pokonał Robert Sawa (Inżynieria Ro-
werowa), fi niszując przed Patrykiem 
Białkiem (WGR Team) i Rafałem Ja-
nuszewskim (Kamyk Radzymin MTB 
Team). W rywalizacji kobiet triumfo-
wała Katarzyna Radziszewska (MCP 
Bike Team), wyprzedzając Annę Saj-
nóg (Pasek) i Karolinę Chojecką (War-
szawski Klub Kolarski). 

Młodzież w Markach ścigała się na 
trasie FAN (5 km). Wśród chłopców 
zwyciężył Mateusz Szyszko (Warszaw-
ski Klub Kolarski), przed Adrianem 
Oniśkiem (Wertepowiec Łochów) i 
Antonim Kidą (GKK Opty Grodzisk 
Mazowiecki). W gronie dziewcząt 
wygrała Kamila Klaus (Kamyk Ra-
dzymin MTB Team), przed Malwiną 
Krzyczkowską (Akademia Michała 
Podlaskiego UKS Victoria Radzymin) 
i Alicją Surdyk (Kamyk Radzymin 
MTB Team).

W rywalizacji drużynowej w Mar-
kach triumfował KK Catena Wyszków, 
przed Komobike Scott i Absolute Bi-
kes Team, a klasyfi kację rodzinną 
wygrali Struzikowie, przed Grucami i 

W dniu 21.02.2018 r. w Szkole Podstawowej w Klembowie odbył się już po raz 
trzeci Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Wołomińskiego. Organizato-
rem tego przedsięwzięcia był Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej 
w Ostrówku, zaś współorganizatorami Powiat Wołomiński oraz Szkoła Podstawo-
wa w Klembowie. 

Wsparcia fi nansowego udzielił rów-
nież Wójt Gminy Klembów, natomiast 
patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Mazowiecki Kurator Oświaty a pa-
tronat medialny - Radio FAMA. Ponad-
to wsparcia fi nansowego udzieliła fi rma 
Interfi ber w Lipce. Sportowe święto roz-
poczęli Dyrektor Zespołu Szkół Specjal-
nych im. M. Grzegorzewskiej w Ostrów-
ku Sylwia Kielczyk wspólnie ze Starostą 
Wołomińskim Kazimierzem Rakow-
skim i Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Klembowie Andrzejem Olszewskim. 

Turniej skierowany był do dzieci i 
młodzieży z niepełnosprawnością in-
telektualną i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi ze szkół i ośrodków z tere-
nu powiatu wołomińskiego i powiatów 
ościennych. Rozgrywki przeprowadzone 
zostały w 4 kategoriach sprawnościo-
wych:

• dziewczęta z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim,

• chłopcy z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu lekkim,

• dziewczęta z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym,

• chłopcy z niepełnosprawnością in-
telektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym.

Tegoroczne święto tenisa stołowego 
miało rekordową liczbę około 100 za-
wodników z 12 szkół i placówek:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 
213 w Warszawie, ul. Elektoralna 
12/14 

2. Zespół Szkół Specjalnych nr 85 w 
Warszawie, ul. Elektoralna 12/14

3. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 
240 w Warszawie, ul. Weterynaryj-
na 3

4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 
w Warszawie, ul. Bartnicza 2

5. Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w 
Warszawie, ul. Długa 9

6. Szkoła Podstawowa ASQ w Woło-
minie

7. Szkoła Podstawowa w Długosiodle
8. Specjalny Ośrodek Szkolno Wycho-

wawczy w Wyszkowie
9. Szkoła Podstawowa w Klembowie
10. Zespół Szkół w Kozłach
11. Zespół Szkół Specjalnych w Woło-

minie
12. Zespół Szkół Specjalnych w 

Ostrówku
Głównymi celami imprezy było: rozpo-

wszechnianie różnych form aktywności 
fi zycznej, tworzenie warunków sprzyja-
jących spontanicznej i zorganizowanej 
aktywności ruchowej, integracja uczniów 
z gmin ościennych poprzez współpracę i 
rywalizację sportową, promowanie szkoły 
jako propagatora tenisa stołowego wśród 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Na ośmiu stołach toczyła się zacięta walka 
o każdą piłeczkę. Nie było straconych za-
grań, a o zwycięstwach decydowały detale 
i lepsza dyspozycja dnia. W trakcie tur-
nieju każdy z zawodników mógł uzupeł-
nić stracone kalorie, udając się na słodkie 
co nieco oraz gorący posiłek. 

Po trzech godzinach tenisowe poje-

dynki dobiegły końca. Przyszła pora na 
uroczyste wręczenie nagród. Pamiątko-
we puchary i komplet rakietek do tenisa 
stołowego dla każdej ze szkół i placówek 
wręczali Wicestarosta Wołomiński  Adam 
Łossan, Wójt Gminy Klembów Rafał 
Mathiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Klembowie Andrzej Olszewski oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w 

Ostrówku Sylwia Kielczyk.
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc 

zawodnicy dostali medale, a wszyscy pa-
miątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Pamiątkowe podziękowania otrzymali 
również sędziowie – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Klembowie. 

Piłeczka pozostaje w grze. Do zobacze-
nia za rok!

Surdykami. W punktacji Omnium Po-
land Bike 2018 prowadzą Robert Sawa 
(Inżynieria Rowerowa) i Magdalena 
Kosko (MCP Bike Team).

- Historia Zimowego Poland Bike 
Marathon rozpoczęła się rok temu 
właśnie w Markach - podkreślił bur-
mistrz Marek Jacek Orych. - Dziś 
mogliśmy ponownie przekonać się, 

że lasy mareckie i okolice Marek są 
doskonałym terenem do jazdy na ro-
werze. Świadczy też o tym znakomita 
frekwencja, mimo trudnych warun-
ków do ścigania, zwłaszcza niskiej 
temperatury. Gratuluję uczestnikom i 
już dziś zapraszam do Marek na kolej-
ny Poland Bike Marathon, tym razem 
w sezonie letnim. 

Zimowy Poland Bike Marathon w Markach został zorganizowany przy 
współpracy z Urzędem Miasta Marki, Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz siecią sklepów SklepRowerowy.pl. Teraz czas na fi nał 
zimowej serii Poland Bike. Trzeci i zarazem ostatni etap odbędzie się 11 marca 
w podwarszawskim Nieporęcie. A dwa tygodnie później 25 marca w Otwocku 
- inauguracja LOTTO Poland Bike Marathon 2018. Zapraszamy!
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Bal rozpoczął się pokazem tanecz-
nym Juli Krupy i Bartosza Brodackie-
go ze studia tańca WOLF, następnie 
zaprezentowała się Orkiestra Dęta 
Miasta Ząbki pod batutą Barbary Hi-
jewskiej. Oba występy wprowadziły 
przybyłych gości w wyjątkowy na-
strój. Zaraz potem na scenie pojawiła 
się konferansjerka Ewa Tułacz wita-
jąc znamienitych gości: Pana Piotra 
Uścińskiego- posła na Sejm RP, Pa-
nią Marzenę Małek – radną Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, Pana 
Marka Krzemieniewskiego- prezesa 

fi rmy Fair Play Plus, Pana Dariusza 
Korzenia- komendanta Policji w Ząb-
kach, Pana Krzysztofa Kapustę – dy-
rektora Nowodworskiego Ośrodka 
Sportowego, oraz mecenasów wyda-
rzenia: Pana Mariusza Ryciaka – pre-
zesa Miejskiego Centrum Sportu w 
Ząbkach i Pana Janusza Czarnogór-
skiego- prezesa Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Ząbkach, a 
także gospodarzy miasta Pana Rober-
ta Perkowskiego- burmistrza Miasta 
Ząbki i Pana Artura Murawskiego- 
zastępcę burmistrza.

Część ofi cjalną poprowadził bur-
mistrz Robert Perkowski, który przy-
bliżył wszystkim ideę organizacji 
Balu, po czym nastąpiła ceremonia 
wręczenia statuetek Ambasadorom 
Ząbek 2017, którymi zostali:
• Nadleśnictwo Drewnica
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.
• Miejskie Centrum Sportu

w Ząbkach
• Dozbud Sp. z o.o.

Najważniejszym punktem Balu 
były jednak licytacje. Na aukcyj-
nym stole znalazło się czternaście 
przedmiotów, wśród nich m.in.: ob-
razy wykonane różnymi technika-
mi, notes ręcznie robiony, koszulki 
meczowe, wisiorek wykonany me-
todą fusingu- topienia szkła, pióro 
burmistrza oraz zaproszenie VIP na 
„Walentynki ze Sławomirem”. Pod-
czas licytacji między innymi za 1000 
zł sprzedano obraz w stylu retro pt. 
„Kobieta w wianku” wykonany na 
blejtramie techniką MIX MEDIA 
przez Panią Ewę Frąckiewicz z księ-
garni „Orla” w Ząbkach, a obraz pt. 
„MILCZ......” przygotowany przez 
dzieciaki ze świetlicy środowiskowej 
nr 2 „Schowek” za kwotę 8000 zł. 
Łącznie za przedmioty z aukcji ze-
brano kwotę 18350 zł.

Punktualnie o północy odbyło się 
losowanie wizytówek, które zostawili 
goście przy wejściu. Główną nagrodą 
były rękawice do kickboxingu z auto-
grafami mistrza UFC Jana Błachowi-
cza, Daniela Omielańczuka oraz wie-
lokrotnej mistrzyni świata, Europy i 
Polski Doroty Godziny.

Podczas uroczystości nie zabrakło 
również niespodzianek. Przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Byłych Żołnie-
rzy 62 KS „Commando” Mieczysław 

Kopacz oraz Sławomir Duba wręczyli 
pamiątkowe odznaki z okazji 50 - le-
cia powstania 62 Kompanii Specjal-
nej „Commando” oraz bagnety Pa-
nom Robertowi Perkowskiemu oraz 
Arturowi Murawskiemu, natomiast 
od płk Sławomira Tęczy - Dowódcy 
Oddziału Specjalnego Żandarmerii 
Wojskowej w Warszawie pamiątko-
we ryngrafy za ich olbrzymi wkład 
i zaangażowanie w rozwój lokalnej 
społeczności. 

W tegorocznym balu udział wzięło 
120 osób, a o oprawę muzyczną za-
dbała Orkiestra Dęta Miasta Ząbki, 
grająca na saksofonie Izabela Olej-
niczak – EnergIza, grupa Ellixir, Ma-
ciek Kuśmierz -Maczo oraz DJ Łu-
kasz Lasecki ( Lucky Events).

Podczas II edycji Balu Charyta-
tywnego zebrano 36000 zł. Na tę 
kwotę składały się 18350 zł z licyta-
cji, 16400 zł z biletów oraz 1250 zł z 
cegiełek.

W imieniu podopiecznych ząb-
kowskich świetlic środowiskowych 
składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy wsparli fi nansowo 
tegoroczny Bal. Mamy nadzieję, że za 
rok pobijemy kolejny rekord.

Joanna Wysocka
fot. Bogdan Śladowski


