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Tegoroczne uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w trzech placówkach znajdujących się na terenie gminy Tłuszcz były 
wyjątkowe, bowiem połączone z wizytą Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, który przybył do Stryjek, 
Miąsego i Jasienicy. To właśnie w tych szkołach w ostatnim czasie zrealizowano inwestycje na łączną kwotę ponad 4 200 000 zł! 

Dokończenie str. 5

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 
2018/2019 w Zespole Szkół im. ks. Jana 
Twardowskiego w Stryjkach połączo-
nego w otwarciem zaplecza socjalnego 
i szatni, burmistrz Tłuszcza Paweł Bed-
narczyk powiedział, że jest to wspólny 
sukces władz gminy, radnych obecnej 
kadencji- Urszuli Pankowskiej oraz Ada-
ma Wojtyry, radnego minionej kadencji- 

Stefana Mikiciuka, dyrekcji, rodziców 
i pracowników szkoły oraz wszystkich, 
którzy wspierali organizacyjnie tę inwe-
stycję. - Jak na możliwości gminy jest to 
inwestycja ogromna, bowiem jej całko-
wity koszt wyniósł blisko 900 tys. zł. Cie-
szę się z faktu, że ta wieloletnia inwesty-
cja, po przezwyciężeniu wielu trudności 
pojawiających się w trakcie jej realizacji, 

w końcu została ukończona i będzie słu-
żyć dla dobra rozwoju dzieci i młodzie-
ży- powiedział w przemówieniu. Dodał, 
że czuje wielką radość i ogromną satys-
fakcję, iż kilka lat temu została podjęta 
decyzja o rozpoczęciu inwestycji i wiele 
osób dołożyło starań, aby dzisiaj została 
przecięta symboliczną wstęga. 

Miejska spółka z powodzeniem wykorzystuje unijne pieniądze. Licząca ponad 
200 km sieć kanalizacji sanitarnej w Markach ponownie się powiększy. Pod koniec 
sierpnia Wodociąg Marecki podpisał umowę z ciechanowską fi rmą Plast-Bud. Za-
daniem zwycięzcy przetargu będzie budowa niemal 5,6 km kanalizacji sanitarnej 
oraz dwóch pompowni sieciowych. Dokończenie str. 5

Drogowcy nie ustają w pracach. Dzięki czemu efekty widać z dnia na dzień. Niedawno rozpoczęta przebudowa ul. Krasic-
kiego zmierza już ku końcowi. Wykonane zostały już wszelkie roboty ziemne związane z odwodnieniem, droga zyskała już 
podbudowę. Fachowcy kończą już układanie chodnika kostki brukowej oraz rozpoczynają układanie jezdni.

Równie intensywnie prowadzone są 
roboty na ul. Powstańców, choć z uwagi 
na zakres przebudowy i złożoność in-
westycji efekty nie są jeszcze tak spekta-
kularne jak na ul. Krasickiego. Obecnie 
realizowany jest odcinek Kopernika-

-Maczka. W ramach budowy tego frag-
mentu powstało tak bardzo potrzebne 
rondo na skrzyżowaniu ul. Powstańców 
z ul. Złotą i Maczka. Usunięto już wszel-
kie kolizje. Wykonawca jeszcze w tym ty-
godniu planuje położyć na tym odcinku 

pierwszą warstwę asfaltu.
Następnie drogowcy z frontem robót 

przeniosą się na odcinek od ul. Maczka 
w kierunku ul. Żołnierskiej.  

Ząbki



Wiadomości.pwWiadomości.pw2 CO? GDZIE? KIEDY?



Wiadomości.pwWiadomości.pw 3SAMORZĄD

19 września 2018 roku zapraszamy przedsiębiorców działających lub mających zarejestrowane fi rmy 
na terenie Miasta Kobyłka, jak również osoby dopiero myślące o założeniu działalności gospodarczej 
na spotkanie z przedstawicielami Zarządu i Rady Miasta Kobyłka. Wydarzenie odbędzie się w ramach 
cyklu „ Śniadanie z biznesem”.

Ideą „Śniadań” jest, sygnalizowana przez środo-
wisko przedsiębiorców, potrzeba spotkań, na któ-
rych można podyskutować z władzami Miasta na 
tematy najważniejsze z punktu widzenia lokalnej 
przedsiębiorczości. Jednocześnie jest to miejsce, 
gdzie fi rmy działające na naszym terenie mają szan-
sę poznać nawzajem swoje oferty. Zaowocowało to 
już kilkoma wspólnymi projektami.

Pragniemy podsumować dotychczasowe spo-

tkania, osiągnięcia oraz zastanowić się w którym 
kierunku biznesowym powinny pójść kolejne dzia-
łania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Przedsiębior-
ców!

Miejsce spotkania: Bingo Bistro i Cafe, ul. Zału-
skiego 21, 05-230 Kobyłka

Rejestracja biznes@kobylka.pl lub telefonicz-
nie: (22) 760 71 06

Kobyłka
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Klembów

Starosta Kazimierz Rakowski wziął udział w jubileuszu 30 lat działalności Związku Piłsudczyków RP. Obchody zostały połączo-
ne z czwartą pielgrzymką piłsudczyków na Jasną Górę. Na zdjęciu (od lewej): gen. ZP RP Józef Zysk, starosta Kazimierz Rakowski, 
zastępca prezydenta Miasta Częstochowa Ryszard Staniek, prezydent Miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk oraz gen. ZP 
RP Wiesław Ząbek.

Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak podpisał umowy na realizację zadania 
„Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w 
Woli Rasztowskiej”. Cała inwestycja podzielona jest na dwie części.

 Pierwszą jest renowacja i adaptacja 
piwnic Pałacu Łuszczewskich w Woli 
Rasztowskiej. Odnowione zostaną nie-
używane obecnie piwnice pałacowe, któ-
re zostaną przeznaczone na cele kultural-
ne i oświatowe. Wyodrębniona zostanie 
część ogólnodostępna z przeznaczeniem 
na organizację wydarzeń kulturalnych. 
Natomiast Szkoła Podstawowa, która 
mieści się w tym budynku, zyska nowe 
pomieszczenia na pracownię plastyczną 
i szatnie. W drodze przeprowadzone-
go przetargu najkorzystniejszą ofertę 
złożyła fi rma REVITA ART. Sp. z o.o. z 
Warszawy. Koszt inwestycji wyniesie 930 
906,93 zł. Zakończenie remontu zapla-

nowane jest na 24.05.2019 r. 
Druga część inwestycji to rewitalizacja 

parku zabytkowego Pałacu Łuszczew-
skich w Woli Rasztowskiej. Dokonana 
zostanie rewitalizacja pozostałości parku 
przypałacowego. Przywrócony zostanie 
historyczny układ alejek parkowych, 
zamontowane zostanie nowe oświetle-
nie oraz ławki, a znajdujące się w kom-
pleksie pałacowym dwa stawy zostaną 
oczyszczone. Wykonawcą tej części ro-
bót została wyłoniona w drodze przetar-
gu fi rma P.H.U. „STANPOL” Stanisław 
Sieradzki z Tłuszcza. Koszt inwestycji  
wyniesie 1 285 657,50 zł. Zakończenie 
prac zaplanowane jest na 24.05.2019 r.

Adam Łossan, wicestarosta wołomiński odebrał ślubowanie od  nauczycieli z po-
wiatowych szkół, którzy otrzymali awans na nauczyciela mianowanego.

Pozytywny wynik egzaminu na nauczyciela mianowanego uzyskali: Ewa Starzak-
-Jankowska, Agnieszka Stańczak,Anna Kos-Bury, Mariusz Wardak,Tomasz Kaliszuk.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik pogratulował 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tego imponującego obiektu 
oraz służyli pomocą, dobrą radą i do-
radztwem w trakcie budowy i podczas 
prac wykończeniowych. Dodał, że będąc 
po raz pierwszy w tej szkole widzi efekty 
pracy wielu osób oraz nakład środków 
fi nansowych, który został przekazany na 
jej rozbudowę. Zwracając się do uczniów 
powiedział, aby naśladując patrona swo-
jej szkoły ks. Jana Twardowskiego robili 
wszystko z sercem oraz oddaniem. 

Inauguracja roku szkolnego w Zespo-
le Szkół im. Zofi i Solarzowej w Miąsem 
oraz Zespole Szkół w Jasienicy połączo-

na była z uroczystym zakończeniem 
inwestycji pn. „Modernizacja energe-
tyczna budynków oświatowych w miej-
scowościach; Jasienica i Miąse w Gminie 
Tłuszcz”. Całkowita wartość zadania 
wyniosła ponad 3,3 mln zł, z czego po-
nad 2,2 mln zł stanowiło dofi nansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. Inwestycja 
swym zakresem objęła modernizację in-
stalacji ciepłej wody oraz ociepleniu: da-
chu nad salą gimnastyczną, stropu pod-
dasza, ścian zewnętrznych, stropodachu, 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianie źródeł ciepła i przebudowie 

instalacji centralnego ogrzewania.
Beata Skulimowska- dyrektor Zespo-

łu Szkół im. Zofi i Solarzowej  Miąsem 
oraz Agnieszka Walaśkiewicz- dyrektor 
Zespołu Szkół w Jasienicy podziękowały 
Samorządowi Województwa Mazowiec-
kiego na czele z Marszałkiem Wojewódz-
twa Adamem Struzikiem za pozytywną 
opinię i tym samym przyznanie gminie 
dofi nansowania, które przyczyniło się 
do realizacji tych bardzo potrzebnych w 
obydwu szkołach inwestycji oraz Bur-
mistrzowi Tłuszcza Pawłowi Bednar-
czykowi i Radzie Miejskiej w Tłuszczu 
za przychylność, nadzór oraz wsparcie 
fi nansowe. 

Marszałek Województwa Mazowiec-

kiego powiedział, że Gmina Tłuszcz jest 
jednym z czołowych samorządów, które 
pozyskują najwięcej środków unijnych, 
a część z nich trafi a do placówek oświa-
towych i przyczynia się do rozwoju mło-
dego pokolenia oraz jest inwestycją w 
ich przyszłość, a co za tym idzie  w przy-
szłość Gminy Tłuszcz, Województwa 
Mazowieckiego i Polski. 

Burmistrz Gminy Tłuszcz Paweł Bed-

narczyk cytując słowa Jana Zamoyskiego 
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie…” zwrócił uwagę, 
że zarówno Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, jak i Gminy Tłuszcz od 
wielu lat dokłada wszelkich starań, aby 
warunki lokalowe we wszystkich szko-
łach były na jak najwyższym poziomie 
oraz wdraża projekty dla rozwoju dzieci 
i młodzieży, które przynoszą satysfakcjo-
nujące efekty. 

Rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. 
Wszystkim uczniom życzę znakomitych 
wyników w nauce oraz aktywności w 
rozwoju swoich pasji czy to sportowych, 
czy artystycznych. Cieszę się, że dzieci i 
młodzież mogą zdobywać wiedzę nie 
tylko w coraz to lepszych warunkach lo-
kalowych, ale również w szkołach lepiej 
wyposażonych w sprzęt komputerowy i 
inne pomoce naukowe. Gratuluję wła-
dzom lokalnym, że z dużym zaanga-

żowaniem i skutecznością aplikują w 
konkursach o dofi nansowanie swoich 
przedsięwzięć inwestycyjnych, organi-
zowanych przez instytucje Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Emilia Oleksiak
Doradca Marszałka 
Województwa
Mazowieckiego
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Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał w dn. 31 sierpnia 2018 r. 
porozumienie „Warszawa+” z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, 
na mocy którego na Radzymińskiej Karcie Mieszkańca będzie można zakodo-
wać warszawski bilet metropolitalny z najwyższymi możliwymi zniżkami. Dzię-
ki gminnemu dofi nansowaniu mieszkańcy Radzymina, którzy płacą tu podatki, 
będą mogli kupić bilety okresowe ZTM w najkorzystniejszej cenie. Jednocześnie 
karta nadal uprawnia do bezpłatnych przejazdów liniami L40 i L45 oraz wszystki-
mi busami komunikacji gminnej.

Obniżone ceny dla posiadaczy Ra-
dzymińskiej Karty Mieszkańca będą 
obowiązywały przy zakupie biletów 
imiennych 30-dniowych i 90-dniowych 
ważnych w strefi e 1 i 2 oraz w strefi e 
2, we wszystkich środkach transportu 
miejskiego ZTM Warszawa. Obejmuje 
autobusy, tramwaje, metro, linie lokalne 

„L”, pociągi SKM oraz Kolei Mazowiec-
kich w granicach 1 i/lub 2 strefy bileto-
wej. I tak na przykład bilet miesięczny 
ważny w obu strefach biletowych ZTM 
będzie tańszy o 60 zł od dotychczaso-
wego a jego cena wyniesie 120 złotych. 
Obniżone ceny dla radzyminian przed-
stawia poniższa tabela: ▶

Bilety oferty „Warszawa+”
ważne w strefi e 1 i 2

Bilet metropolitalny ze zniżką dla 
posiadaczy Radzymińskiej Karty 

Mieszkańca

Zwykła cena
Warszawskiej Karty Miejskiej

imienny
30 dniowy

N 120 180
U 60 90

90 dniowy
N 330 460
U 165 230

Bilety oferty „Warszawa+”
ważne w strefi e 2

Bilet metropolitalny na karcie RKM Cena Warszawskiej Karty Miejskiej

imienny
30 dniowy

N 72 112
U 36 56

90 dniowy
N 212 282
U 106 141

- Dzięki najwyższym możliwym do-
płatom gminnym znacznie spadną kosz-
ty dojazdów do Warszawy i przejazdów 
po mieście dla wszystkich mieszkańców 
gminy Radzymin, którzy mają Radzy-
mińską Kartę Mieszkańca” – mówi bur-
mistrz Radzymina, Krzysztof Chaciński. 
- Z jedną kartą w portfelu można będzie 
od września tanio i szybko przemiesz-
czać się komunikacją zbiorową w obrę-
bie aglomeracji warszawskiej – dodaje.

Na zmianach skorzystają osoby, które 
na co dzień podróżują liniami: 738, 734, 
L31 czy 705, a także jeżdżą transportem 
publicznym w samej Warszawie. Z Ra-
dzymińską Kartą Mieszkańca przejazdy 
liniami L40 i L45 nadal będą darmowe, 
podobnie jak przejazdy komunikacją 
gminną liniami R i N.

Kodowanie biletów okresowych w 
Punktach Obsługi Pasażera ZTM

Zgodnie z porozumieniem pasaże-
rowie będą mogli kodować bilet me-
tropolitalny na Radzymińskiej Karcie 
Mieszkańca tylko w Punktach Obsługi 
Pasażera ZTM Warszawa. Najbliższy taki 
punkt dla mieszkańców gminy Radzy-
min znajduje się na Dworcu Wileńskim. 

ZTM planuje w przyszłości wprowadzić 
możliwość doładowania tańszego biletu 
w biletomatach oraz punktach usługo-
wych.

Wszystko na jednej karcie
Gmina Radzymin umożliwia zakodo-

wanie biletu metropolitalnego na jednej 
karcie, która spełnia jednocześnie funk-
cje biletu okresowego i gminnej Radzy-
mińskiej Karty Mieszkańca ze wszystki-
mi dotychczasowymi przywilejami dla 
jej posiadaczy. W sąsiednich gminach 
mieszkańcy będą posługiwać się War-
szawską Kartą Miejską ze spersonalizo-
waną pod kątem danej gminy grafi ką. 
Radzymińskie porozumienie z ZTM 
Warszawa pozwala mieszkańcom naszej 
gminy zredukować ilość kart w portfelu 
i kodować bilety w nowej technologii 
ZTM Warszawa na Radzymińskiej Kar-
cie Mieszkańca.

Unowocześnienie technologii kodo-
wania i zabezpieczeń biletów okreso-
wych, wprowadzone przez ZTM War-
szawa w ramach programu „Warszawa+”, 
będzie się wiązało z koniecznością stop-
niowej wymiany Radzymińskich Kart 
Mieszkańca na nowsze technologicznie 

karty. Teraz bilet metropolitalny będzie 
kodowany na obecnie wykorzystywa-
nych Radzymińskich Kartach Miesz-
kańca, lecz gmina będzie sukcesywnie 
wprowadzała nowy wzór karty i stopnio-
wo wymieniała stare karty na nowe. Na 
przeprowadzenie procesu wymiany kart 
gmina Radzymin ma czas do końca roku 
2020.

Tak będzie wyglądał awers Radzymiń-
skiej Karty Mieszkańca po zmianach:
O Radzymińskiej Karcie Mieszkańca

Radzymińska Karta Mieszkańca funk-
cjonuje od lipca 2017 i ma ją już blisko 
40% mieszkańców gminy Radzymin. 
Karta oferuje szereg przywilejów gmin-
nych i zniżek w fi rmach partnerskich. 
Uprawnia m.in. do bezpłatnych prze-
jazdów komunikacją gminną, zniżek na 
biletowane imprezy i zajęcia sportowe 
lub artystyczne, niższej ceny biletu na 
pływalnię w Wołominie czy zniżek na 
wybrane medyczne usługi komercyj-
ne w Centrum Medycznym im. Bitwy 
Warszawskiej 1920. Mając kartę, rodzice 
dzieci do lat trzech mogą ubiegać się o 
Bon Malucha, tj. świadczenie rodzinne 
w wysokości do 300 do 500 zł na opiekę 

żłobkową. Posiadacze karty mają także 
możliwość ubiegania się o dotację gmin-
ną na wymianę pieców na bardziej przy-
jazne środowisku.

Radzymińską Kartę Mieszkańca moż-
na otrzymać w punktach wydawania 
kart w siedzibach Urzędu Miasta i Gmi-
ny Radzymin przy pl. T. Kościuszki 2 i 
Konstytucji 3 Maja 19 w godzinach pra-
cy urzędu. W tym celu należy wypełnić 
wniosek – na papierze lub on-line oraz 

przyjść osobiście z dowodem tożsamości 
w celu wykonania zdjęcia na kartę. Oso-
by, które nie mają stałego meldunku w 
gminie Radzymin, muszą także okazać 
dowód opłacania podatku PIT w US 
Wołomin.

Więcej informacji o Radzymińskiej 
Karcie Mieszkańca znajduje się na stro-
nie www.rkm.radzymin.pl.

Gdzie powstaną nowe odcinki? Z 
inwestycji cieszyć się będą mieszkańcy 
ulic: Butrymów, Bilewiczów, Kordec-
kiego, Kurcewiczów, Wiśniowieckiego, 
Podolskiej, Kamienieckiej, Kujawskiej, 
Skłodowskiej, Podkomorzego, Grun-
waldzkiej, Okólnej, Parkowej, Space-
rowej. Powstaną także sięgacze od ulic: 
Butrymów, Leśnej i Środkowej. Wyko-
nawca robót będzie mieć 12 miesięcy na 
realizację tego zamówienia. Po fi nalizacji 
prac do sieci będzie mogło się przyłączyć 

200 nieruchomości. Wartość kontraktu 
wynosi ponad 8,7 mln zł. Część kosztów 
zrefunduje jednak Bruksela.

- W marcu tego roku podpisaliśmy z 
Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej umowę 
na unijne dofi nansowanie. Otrzymu-
jemy je z Funduszu Spójności po raz 
trzeci. W poprzednich dwóch etapach 
uzyskaliśmy ponad 87 mln zł - mówi Ka-
jetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu 

Wodociągu Mareckiego.
Tym razem miejska spółka dostanie 

19,3 mln zł unijnego dofi nansowania do 
inwestycji wartych łącznie 46,2 mln zł.

W ramach trzeciego etapu realizowa-
na jest już inna, ważna marecka inwesty-
cja. Na terenie Czarnej Strugi powstaje 
druga w mieście stacja uzdatniania wody. 
To odpowiedź na rosnące zapotrzebo-
wanie na wodę ze strony mieszkańców. 
Stacja będzie gotowa w przyszłym roku.

Dokończenie tekstu ze str. 1

Tania reklama!!! tel. 694-759-987
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Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki,

telewizory, piekarniki, itp.
Kobyłka, tel. 502 – 188 - 233

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

25 sierpnia 2018 r. na Stadionie Miejskim w Tłuszczu odbył się 9. Bieg Bobra im. Staszka Stolarczyka. W ramach tej im-
prezy biegowej odbyły się biegi dla dzieci i młodzieży, bieg główny na dystansie 8888 m oraz marsz Nordic Walking. Wszyscy 
uczestnicy biegu i marszu Nordic Walking otrzymali medale ufundowane przez Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka, 
które w jego imieniu wręczył Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek. Puchary dla zwycięzców Marszu Nordic Walkinu 
ufundowane zostały przez Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalych AB OVO. Po biegu wszyscy 
uczestnicy wzięli udział w losowaniu cennych nagród.

Najlepsi zawodnicy 
w Biegu Głównym Open Mężczyzn to:

1. Szymaniak Kamil - Pełch
2. Kurek Jarosław - Duczki
3. Smoliński Rafał - Przasnysz

Bieg Główny Open Kobiety:
1. Paluch Dorota - Warszawa
2. Brogowicz-Stępniewska Agnieszka 
     - Grójec
3. Zebzda-Smych Marzena - Ząbki

Marsz Nordic Walking
Open Mężczyźni:

1. Adamczyk Adam - Warszawa
2. Waloryszak Andrzej - Radzymin
3. Gil Wojciech - Warszawa

Marsz Nordic Walking
Open Kobiety:

1. Rejmentowska Sylwia -Warszawa
2. Tomaszewska Mariola - Warszawa
3. Budniak Aleksandra - Władysławowo

W biegu głównym wzięło udział 119 
osób, w marszu Nordic Walking 28 

osób oraz 69 dzieci.
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To było cudowne pożegnanie wakacji na dwóch kółkach! Kolorowy peleton LOTTO Poland Bike Marathon czwarty raz z 
rzędu zawitał do Marek. Ta miejscowość, niemal przylegająca do stolicy, była areną jedenastego już etapu tegorocznego cyklu 
organizowanego przez Grzegorza Wajsa. Frekwencja dopisała. Na czterech dystansach rywalizowało prawie 900 amatorów 
MTB.

- Zawsze z radością wracamy do Ma-
rek. To teren wymarzony do jazdy na 
rowerach górskich - mówi organizator 
LOTTO Poland Bike Marathon Grze-
gorz Wajs. - Trasa przebiega po prze-
pięknych szlakach w Lasach Mareckich 
i Drewnickich oraz w gminie Nieporęt. 
Tuż przed metą w Markach - wisienka 
na torcie - dość stroma góra, zdobywana 
przez kolarzy przy niesamowitym do-
pingu kibiców. Ale wcześniej niezwykle 
atrakcyjne odcinki leśne pokonujemy na 
wymagającym, pofałdowanym i inter-
wałowym obszarze Wólka Radzymińska 
- Rynia - Białobrzegi, m.in. w pobliżu 
Fortu Beniaminów.

Na dystansie MAX (60 km) zwy-
ciężył Kamil Kuszmider (KK Catena 
Wyszków), wyprzedzając Artura Mio-
duszewskiego (ProgressTraining.pl) i 
Łukasza Góralewskiego (KK Catena 
Wyszków). Wśród kobiet wygrała Bar-
bara Kleczaj (Go Sport AK Sped Team), 
przed Magdaleną Kosko (MCP Bike 
Team) i Izabelą Żeszczyńską (Sklep Ro-
werowy Dirty40).

Trasę MINI (32 km) najszybciej po-
konał Marcin Kudlak (MCP Bike Team), 
fi niszując przed Arturem Sienkiewiczem 
(Wieliszew Heron Team) i Sylwestrem 
Szturnogą (Niewiadów Boro). W rywali-
zacji kobiet triumfowała Izabela Kamiń-
ska (Patnet Team), która wyprzedziła 
Aleksandrę Kapłon (Go Sport AK Sped 
Team) i Justynę Kwaśniewską (Probis 
Bike Team). 

Na dystansie FAN (9 km) wśród 
chłopców zwyciężył Maciej Petryszyn 
(UKK Huragan Wołomin), przed Jaku-
bem Gregorowiczem (Kamyk Radzymin 

MTB Team) i Bartoszem Węgrzynow-
skim (Go Sport AK Sped Team). W 
gronie dziewcząt najlepsza była Kamila 
Klaus (Kamyk Radzymin MTB Team), 
przed Hanną Mazurkiewicz (Warszaw-
ski Klub Kolarski) i Natalią Dobrzyń-
ską (Kamyk Radzymin MTB Team). W 
Mini Crossie na terenie Miasteczka Po-
land Bike swoje wyścigi miały też dzieci 
w wieku 2-4 i 5-6 lat. 

W rywalizacji drużynowej w Markach 
triumfował KK Catena Wyszków, przed 
MGG Dobry Kurs Team i Go Sport AK 
Sped Team. Młodzieżową punktację 
drużynową wygrał Kamyk Radzymin 
MTB Team, przed Warszawskim Klu-
bem Kolarskim i UKK Huragan Woło-
min. W klasyfi kacji rodzinnej zwyciężyli 
Struzikowie, przed Gregorowiczami i 
Rogalskimi. W punktacji Omnium Po-
land Bike 2018 prowadzą nadal Kamil 
Kuszmider (KK Catena Wyszków) i 
Katarzyna Skura (Jakoobcycles BKK 
Team).

LOTTO Poland Bike Marathon w 
Markach został zorganizowany przy 
współpracy z Urzędem Miasta Marki, 
Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego i profesjonalnym 
sklepem i serwisem RafBike Store.

Peleton LOTTO Poland Bike Mara-
thon pozostaje na Mazowszu. Kolejna 
okazja do rywalizacji 16 września w są-
siednich Ząbkach. Wystartować może 
każdy. Wystarczy mieć rower i kask. Za-
praszamy!

Więcej na www.polandbike.pl i www.
facebook.com/Poland.Bike.Marathon.
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