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Dokończenie str. 4

W dniach 13-15 maja odbyło się najważniejsze gospodarcze wydarzenie w Polsce - XI Europejski Kongres Gospodarczy 
(EKG) w Katowicach. Wołomin reprezentowała kilkuosobowa delegacja na czele z burmistrz Elżbietą Radwan. 

Dokończenie str. 5

Z dniem 13 maja 2019 r. burmistrz 
miasta Ząbki Małgorzata Zyśk powo-
łała Kamila Kowaleczko na stanowisko 
zastępcy burmistrza. Obecny zastępca 
pełnił dotychczas funkcję przewodni-
czącego Rady Miasta Kobyłka. 

Ukończył Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie, specjalizując się w fi nan-
sach przedsiębiorstw i rachunkowości. 
Swoją karierę zawodową rozpoczął w 
administracji samorządowej w woło-
mińskiej jednostce organizacyjnej, gdzie 
zajmował się księgowością, zamówienia-
mi publicznymi i gospodarką odpadami. 
Następnie był analitykiem fi nansowym 
w szpitalu powiatowym, zajmował się 
optymalizacją kosztów, pozyskiwaniem 
środków zewnętrznych i nowych kon-
traktów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE
w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).

Atrakcyjne miejsce. Tel. 603 677 024

Dokończenie str. 3

Marki
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Marki

W 2017 r. miasto Marki powiększyło i wyremontowało Szkołę Podstawową nr 
1, a niedawno powiększone Przedszkole Miejskie nr 2. Przed rozbudową mogło 
do niego uczęszczać 75 dzieci, po rozbudowie – dodatkowe 225. Nowy budynek 
jest dwukondygnacyjny – znajduje się w nim dziewięć sal, każda z łazienką dosto-
sowaną do wieku dzieci.

Sobotnie otwarcie zgromadziło wie-
lu gości. Oczywiście najważniejsze były 
dzieci i ich opiekunowie. Ponadto przy 
ul. Dużej pojawili się m.in. burmistrz 
Jacek Orych, prezes Mareckich Inwesty-
cji Miejskich Piotr Grubek, a także pro-

boszcz Kazimierz Sztajerwald. Tuż po 
godzinie 11.00 symboliczna wstęga zo-
stała przecięta. Po części ofi cjalnej moż-
na było zwiedzić nowy obiekt, a dzieci - 
wziąć udział w warsztatach plastycznych.

TM

Zatrudnię pomoc do hotelu oraz  pomoc do kuchni 
w restauracji  w Emilianowie k / Radzymina

tel. 530-623-598 lub (22) 760 21 78

Dokończenie tekstu ze str. 1

Nagroda Marszałka Województwa 
Mazowieckiego jest jednym z najbar-
dziej prestiżowych wyróżnień na Ma-
zowszu, honorującym najcenniejsze 
osiągnięcia mieszkańców regionu w 
dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony szeroko 
pojętej kultury oraz promocję woje-
wództwa w tych dziedzinach. Wyróż-
nienie kierowane jest do ludzi aktyw-
nych społecznie. Jest docenieniem 
niepospolitych pomysłów i twórczych 
inicjatyw, które są wyrazem autentycz-
nych pasji.

W tym roku już po raz XX Samorząd 
Województwa Mazowieckiego zapra-
sza do zgłaszania kandydatów. Nabór 
wniosków trwa do 28 czerwca br. Spo-
śród nominowanych przez uprawnione 
podmioty, kapituła wyłoni 10. laureatów, 
którzy podczas uroczystej gali otrzymają 
pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pie-
niężną w wysokości 10 000 zł.

Wnioski do XX edycji konkursu nale-
ży składać na formularzach zgłoszenio-
wych odpowiednio:

• dla osób fi zycznych;

• dla podmiotów niebędących osobą 
fi zyczną, w nieprzekraczalnym terminie 
do 28 czerwca br (pocztą lub osobiście). 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie

Departament Kultury, Promocji  i Tu-
rystyki ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Informacje można też uzyskać pod 
numerem telefonu: (22) 59 79 299, 

e-mail: natalia.matysiak@mazovia.pl 
oraz (22) 59 79 539, 
e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl .
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Goście kongresu oraz przedstawiciele prasy dostrzegli niezwykle elegancko przygotowane stoisko – w 100 lecie nadania praw 
miejskich postawiono na stylizację lat dwudziestych i odpowiedni dla epoki klimat. Obecność Wołomina podczas Kongresu to 
nie tylko zwrócenie uwagi na piękną historię miasta, ale także zaprezentowanie się jako miejsca nowoczesnego, z pomysłem i per-
spektywami. Wołomin jako miejsce, które chce być w centrum podejmowania decyzji jako silny ośrodek kształtowania lokalnej i 
samorządowej polityki dał się poznać z jak najlepszej strony.

18 maja o godzinie 11:00 wybraliśmy 
się w niezwykłą podróż szlakiem pamię-
ci i historii. Spacer z Markiem Moczul-
skim i Marią Balicką „Szlakiem grobów 
niezapomnianych Wołominian” po sta-
rym cmentarzu w Kobyłce przeniósł nas 
w przeszłość, by przypomnieć o tych, z 
którymi łączy nas niezwykła więź – łą-

czy nas Wołomin. Ścieżką wspomnień 
przeprowadziło nas Muzeum im. Zofi i i 
Wacława Nałkowskich, budując łącznik 
pomiędzy teraźniejszością i przeszłością. 
Dzięki takim inicjatywom jeszcze moc-
niej można identyfi kować się z wielką 
100-letnią historią Wołomina. 

17 maja 2019 roku, o godz 19:00 w Izbie Muzealnej Wodiczków odbył się ostatni 
wieczór historyczno-muzyczny z cyklu „Twoja i moja historia”. Tym właśnie pro-

jektem, dofi nansowanym przez gminę 
Wołomin Fundacja ODA włączyła się 
w obchody stulecia miasta. Podczas 
spotkania przypomniane zostały dwie 
wielkie postaci – Zofi a Nałkowska i Je-
rzy Wodiczko. Zofi ę Nałkowską przed-
stawiły Izabela Bochińska, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zo-
fi i Nałkowskiej i Agata Sobczak, dyrek-
tor Muzeum im. Zofi i i Wacława Nał-
kowskich. O losach Jerzego Wodiczki, 
najmłodszego syna Anny i Franciszka 
Wodiczków opowiedziała założycielka 
Izby Muzealnej Wodiczków, Danuta 
Michalik. 

Wieczór uświetnił przepiękny wy-
stęp związanej z Wołominem wybitnej 
sopranistki Bożeny Bujnickiej i pianisty 
Aleksandra Teligi Jr. – artystów związa-
nych z Teatrem Wielkim Opery Naro-
dowej w Warszawie. 



Wiadomości.pwWiadomości.pw 5SAMORZĄD

Dokończenie tekstu ze str. 1

Po pracy w służbie zdrowia rozpo-
czął pracę w administracji rządowej. 
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódz-
kim odpowiadał za współpracę rządu 
z samorządem. Był pełnomocnikiem 
Wojewody ds. dialogu społecznego i 
organizacji pozarządowych. Kolejne do-
świadczenie zawodowe zdobywał w kor-
poracji jako analityk fi nansowy, zajmując 
się wyceną przedsiębiorstw w procesach 
fuzji i przejęć, przygotowaniem doku-
mentacji inwestycyjnych, tworzeniem 

strategii spółki i analizą jej sytuacji fi -
nansowej. Był doradcą w gabinecie 
politycznym Prezesa Rady Ministrów, 
Premiera Mateusza Morawieckiego. 
Odpowiedzialny przede wszystkim za 
nadzór nad rządowym procesem legi-
slacyjnym oraz analizę przygotowanych 
projektów aktów prawnych. 

Nowy zastępca burmistrza będzie 
sprawował bezpośredni nadzór nad 
działalnością: 

1. Referatu Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, 

2. Referatu Funduszy Zewnętrznych i 
Rozwoju, 

3. Referatu Dróg i Komunikacji Miej-
skiej, 

4. Biura Promocji, Kultury, Sportu i 
Zdrowia, 

5. Stanowiska ds Zamówień Publicz-
nych, 

6. 6.Zespołu Informatyki. 

Projekt „Organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w 
Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, Zielonka” dofi nansowany jest ze środków Powiatu 

Wołomińskiego w ramach umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 
Realizacja projektu: 1 II – 31 XII 2019 r.

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:   kontakt@propracownia.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 i mailowego:
poniedziałki w godz.                  12.00 – 16.00
środy w godz.  9.00 – 13.00
piątki w godz.   9.00 – 13.00

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 – 20.00.

Jadów

17 maja br. wójt Jadowa Dariusz Kokoszka podpisał umowę na dofi nansowanie budowy drogi w Starowoli, w wysokości 145 000 
zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Mazowsza. Ze strony Województwa Mazowieckiego umowę podpisał Wiesław Raboszuk 
- wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. W ramach inwestycji wybudowana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego 
na powierzchni 2340,00 m2 i długości 516,10 m.

Ząbki

Przypomnijmy, budynek nowej szkoły i przedszkola planowany jest do oddania do użytku do czasu rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego w 2020 roku. Natomiast w tym roku planuje się wykonać całkowicie stan surowy obiektu, aby w okresie zimowym 
można było kontynuować prace wewnątrz.

Jeszcze nie tak dawno informowaliśmy o podpisaniu umowy na budowę nowej szkoły przy ul. Dzikiej, a już dziś widać 
pierwsze efekty. Teren budowy został ogrodzony. Trwają prace ziemne związane z wykopami oraz wylaniem ław fundamen-
towych.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU.
Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza pierwszy przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
oznaczonej w  ewidencji gruntów i budynków jako działka 
ewidencyjna nr 2/7 z obrębu 0054, 03-30 o pow. 2 500 m2, 
położonej w  Ząbkach w rejonie ul.  J.  Piłsudskiego, objętej 
księgą wieczystą Nr WA1W/00009846/7.

Przetarg odbędzie się dnia 24.07.2019  r. (środa) o  godz.  1200 w  sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ząbki, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 120 000 zł
                   + obowiązujący podatek VAT.
Wadium: 70 000 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18 lipca 

2019 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI: Bank Handlowy w Warszawie 
S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na 
konto).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Ząbki, nieruchomość jest położona w obszarze przeznaczonym do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Lokalizacja nieruchomości: południowa 
część Miasta Ząbki, ok 10 km od centrum Warszawy. Komunikacja: Koleje 
Mazowieckie, komunikacja autobusowa (ZTM Warszawa), komunikacja 
autobusowa Ząbki.

Pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
bip.zabki.pl/ (w zakładce Przetargi) oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ząbki przy 
ul. Wojska Polskiego Nr 10, tel.(22) 5109 744 i (22) 5109 745.

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk
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Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki, telewizory, 

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

Zatrudnimy osoby do pracy 
w szpitalu, zlokalizowanego w 
Ząbkach. Godziny pracy do 

ustalenia. Atrakcyjne wynagro-
dzenie. Umowa o Pracę. Tel. 
727-003-831, 571-330-639.”

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

SPRZEDAMOGŁOSZENIE O PRACĘ

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

Replika nagrobnego medalionu Cypriana Kamila Norwida w dniu 8 maja zo-
stała uroczyście ofi arowana Szkole Podstawowej jego imienia. Historycznego 
przekazania jak i poświęcenia daru dokonał biskup Romuald Kamiński. 

„Czcigodny księże biskupie - witamy 
na naszej dąbróweckiej ziemi, gdzie 
urodził sie Cyprian Kamil  Norwid” 
tymi słowami Wójt Gminy Dąbrów-
ka Radosław Korzeniewski rozpoczął 
ofi cjalne uroczystości w parafi alnym 
kościele. Dodatkowo poprosił biskupa 
o mszę w intencji mieszkańców i mło-
dzieży, która tego dnia przyjmowała 
sakrament bierzmowania.

Uroczystość  ta poza wymiarem 
religijnym miała też charakter histo-
ryczny. Nie tylko ze względu na rangę 
przybyłych gości a byli to: przedsta-
wiciele władz samorządowych, wy-
bitni profesorowie, dyrekcja szkoły, 
ale przede wszystkim za względu na 
unikatowość przekazanego daru i jego 
wartość w budowaniu tożsamości i 
dziedzictwa kulturowego Dąbrówki. 

 „Medalion wykony przez mennicę 
francuską, jest to dar, który wraca do 
źródła, to podobizna Cypriana Kami-
la Norwida, wybitnego Polaka, jest na 
paryskim grobowcu, ale pragniemy, 
żeby stała się cząstką szkoły a patron 
niech pozostanie we czci i chwale. Po-
etę cechowała niezwykła wrażliwość, 
silna wiara w Boga i wielka miłość do 
Ojczyzny. Obdarzony różnorodnością 
talentów wykorzystał w służbie in-
nym. Stworzone przez niego dzieła do 
dziś są cenną skarbnicą, która domaga 
się odkrycia i docenienia –powiedział 

biskup Romuald Kamiński podczas 
poświęcenia medalionu. 

Przyjmujący historyczny dar dyrek-
tor szkoły Stanisław Wójcik zapewnił, 
że lokalna społeczność jak i młodzież 
szkolna będą godnie opiekować sie 
podarunkiem i że będzie on miał swo-
je zaszczytne miejsce. 

Po mszy uczniowie szkoły zapre-
zentowali spektakl słowno-muzyczny 
a następnie złożono kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą chrzest Cypriana Ka-
mila Norwida.
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W niedzielę odbyła się długo oczekiwana impreza plenerowa Majówka w Chrzęsnem 2019. Impreza plenerowa zorga-
nizowana na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Chrzęsnem, dedykowana była całym rodzinom. Zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych, została przygotowana bogata oferta kulturalna. Występy zespołów ludowych, animacje, gry, quizy, stoiska 
artystyczne, w tym: muzyczne, plastyczne, grupa rekonstrukcyjna „Rajski Ptak”. Na najmłodszych czekały również darmowe 
dmuchańce i ulubione maskotki. Podczas Majówki kilkaset osób skorzystało również z możliwości zwiedzania Pałacu. Du-
żym zainteresowaniem cieszył się wernisaż malarstwa prof. Zdzisławy Ludwiniak. Kulminacyjny moment imprezy stanowił 
występ zespołu Piękni i Młodzi, który niewątpliwie porwał tłum do wspólnej zabawy.

Ofi cjalnie Majówkę otworzyli starosta 
Adam Lubiak oraz wicestarosta Robert 
Szydlik, który jednocześnie zapowie-
dział występ Grupy JASIEŃKI z Jasie-
nicy. W wydarzeniu udział wzięli: poseł 
do Parlamentu Europejskiego Jacek Sa-
ryusz-Wolski, poseł na Sejm RP Anita 
Czerwińska oraz samorządowcy: radna 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Katarzyna Lubiak, wójt Dąbrówki Rado-
sław Korzeniewski, wójt Jadowa Dariusz 
Kokoszka, radni powiatowi Kazimierz 

Rakowski, Piotr Borczyński, Paweł Solis, 
Sławomir Klocek oraz sołtys Chrzęsne-
go Eugeniusz Dąbrowski. Na zaprosze-
nie starosty wołomińskiego w imprezie 
udział wzięli również prezes Międzysz-
kolnego Klubu Historycznego AK Ziemi 
Radzymińskiej Władysław Kolatorski, 
członek zarządu spółki PL 2012+ (ope-
ratora stadionu Narodowego) Marzena 
Małek oraz Grażyna Krupa z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej

– Już kolejny rok mamy okazję za-
prosić Państwa do wspólnej zabawy w 
wyjątkowym miejscu - Pałacu w Chrzę-
snem. Tegoroczna edycja jest jednak 
szczególna. Pałac został wyróżniony w 
ogólnopolskim konkursie konserwator-
skim ZABYTEK ZADBANY jako jeden 
z wzorów rewitalizacji – powiedział do 
uczestników starosta Adam Lubiak.

W programie wydarzenia znalazły się 
m. in.: grupa JASIEŃKI z Jasienicy, wy-

Tłuszcz

11 maja 2019r. na placu przy Zespole Szkół w Tłuszczu odbył się I Rodzinny Piknik Osiedla Klonowa – Norwida zorgani-
zowany przez radnego Rady Miasta w Tłuszczu Pawła Radzio, we współpracy z przewodniczącym Rady Osiedla Mariuszem 
Ołdakiem oraz członkiem Rady Osiedla Tomaszem Babańczykiem. Na przybyłych poza piękną sprzyjającą pogodą czekało 
mnóstwo atrakcji. Dzieci mogły przez cały piknik bezpłatnie bawić się na dmuchańcach i spróbować swoich sił na 8 metrowej 
ścianie wspinaczkowej. Przewodniczący Rady Osiedlowej  Mariusz Ołdak serwował własnoręcznie grillowane kiełbaski. Nie 
zabrakło także zabaw i konkursów dla dorosłych i dzieci. 

Zawody sportowe z nagrodami po-
prowadziły animatorki Monika Radzio 
i Anna Ryszawy. Dzieci zmierzyły się 
w takich konkurencjach jak: skoki w 
workach, wyścig w napełnianiu butelek 
wodą, bieg kelnera, tor przeszkód, wyścig 
z piłką lekarską, przekładanie hula- hop 
bez użycia rąk, papierowy król. Odbył się 
również Quiz Wiedzy o Gminie Tłuszcz. 
Piknik odwiedziły także panie Dorota 
Szymanik i Hanna Leszek z Przytuliska 
w Jadowie, na co dzień zajmujące się 
opieką nad bezdomnymi zwierzętami i 
przekazywaniem ich do adopcji. Paniom 
towarzyszyły urocze czworonogi, które z 
chęcią bawiły się z dziećmi i spacerowały 
po placu. Rodzice mogli zakupić swoim 
pociechom gadżety, oraz różnorodne 
zabawki na stoisku  pana Sławomira Bo-
rowskiego. 

Piknik nie odbyłby się, gdyby nie 
wspaniali sponsorzy jakimi byli: Sklep 
Meblowy Black Red White w Tłuszczu, 
Delikatesy "Chorten" - na czele z p. Ewą 
Chojnowską oraz Mini Market "Mag-
dalenka". Partnerami wydarzenia byli: 

CKSiR w Tłuszczu z p. dyrektor Wioletą 
Kur  na czele, która przekazała nagrody 
na rzecz zawodów i konkursów oraz p. 
Ania Czapczyńska, która wykonała foto-
reportaż z przebiegu Pikniku.  

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Tłuszcza Paweł Bed-
narczyk. Całą imprezę poprowadziła 
niezawodna fi rma „Dobry Event”, która 
zadbała o dobrą muzykę, świetne pro-
wadzenie Pikniku, oraz niezapomniane 
emocje najmłodszych podczas zabaw na 
dmuchańcach i ścianie wspinaczkowej. 

Podziękowania należą się p. Graży-
nie Marszał - dyrektor Zespołu Szkół  w 
Tłuszczu, oraz p. Annie Rychcie - dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Królowej 
Jadwigi  w Tłuszczu, dzięki uprzejmości 
których Piknik mógł odbyć się na placu 
przy Szkole.  Frekwencja i uśmiechy na 
twarzach obecnych na Pikniku miesz-
kańców oraz ich dzieci  zachęca do po-
dejmowania kolejnych takich inicjatyw. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie i 
wspaniałą zabawę. 

stęp Orkiestry Sinfonia Nova pod dyrek-
cją Łukasza Wojakowskiego,  KABARET 
Z KONOPII, KONCERT Lata 20. Lata 

30. – Anna Bystroń-Jajkiewicz i Dariusz 
Kordek oraz GWIAZDA WIECZORU:  
PIEKNI i MŁODZI
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8 maja w Jadowie miała miejsce długo oczekiwana uroczystość. Wójt Jadowa Dariusz Kokoszka ofi -
cjalnie przekazał dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Jadów – Sywii Tryc klucze do zmodernizowa-
nego budynku biblioteki.

W trakcie uroczystości przedstawiono krótki rys 
historyczny biblioteki. Biblioteka w Jadowie została 
powołana w 1949 roku, jednak pierwsze wzmian-
ki o działalności bibliotecznej w Jadowie pochodzą 
już z 1915 roku, kiedy to 25 – go marca w Jadowie 
odbyło się otwarcie biblioteki, założonej przy straży 
ochotniczej. Biblioteka powstała dzięki inicjatywie 
dr Wiśniewskiej z darów dobrowolnych i zawierała 
przeszło 600 książek.

Po roku 1949 biblioteka mieściła się w lokalu Sądu 
Grodzkiego [obecnie siedziba Urzędu Gminy], a jej 
księgozbiór mieścił się w dwóch szafk ach. W roku 
1952 Biblioteka została przeniesiona do budynku 
przy Placu Dreszera 10, gdzie pozostała aż do sierp-
nia 1991 roku. Od tego czasu do roku 2009 mieściła 
się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jado-
wie. W 2009r. została przeniesiona do obecnej siedzi-
by przy Placu Dreszera 17.

Wójt Dariusz Kokoszka omówił zakres zrealizo-
wanych w ramach projektu „Modernizacja Biblioteki 
w Jadowie” prac. W 2016 roku biblioteka aplikowała 
o środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa, Priorytet II Infrastruktura Bibliotek na prze-
budowę budynku. Projekt pod nazwą „Moderniza-
cja Biblioteki w Jadowie” uzyskał dofi nansowanie 
w wysokości 1 996 258 złotych. Gmina Jadów jako 
wkład własny do projektu wniosła nieruchomość o 
wartości ponad 500 000 zł oraz środki fi nansowe w 
kwocie 150 415zł. Ogólna wartość zadania wyniosła 
2 671 398zł.

Modernizacja biblioteki trwała 2 lata. W ramach 
zadania wykonano dokumentację projektową, prze-
prowadzono roboty budowlane, których koszt wy-
niósł ponad 1 800 000 zł. Obiekt został wyposażony 
w meble i sprzęt, zadanie obejmowało również pro-
mocję projektu.

Roboty budowlane, które były prowadzone eta-
powo polegały na rozbudowie i przebudowie wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania budynku o po-
wierzchni użytkowej ponad 643,20m2, w którym 
dotychczas siedzibę miała biblioteka oraz mieścił się 
ośrodek zdrowia.

W trakcie prac wykonano między innymi: izola-
cję fundamentów, wybudowanie nowej klatki scho-
dowej oraz montaż windy dla osób niepełnospraw-
nych, przebudowę ścian wewnętrznych, docieplenie 
i zmianę dachu, elewację zewnętrzną, instalacje elek-
tryczną, wodno-kanalizacyjną i teleinformatyczną.

Zakres prac uwzględniał również remont po-
mieszczeń gospodarczych oraz zagospodarowanie 
terenu wokół budynku wraz z wykonaniem miejsc 
parkingowych.

 W efekcie realizacji projektu biblioteka dysponuje 
4 pomieszczeniami przeznaczonymi na księgozbiór, 
wypożyczalnią, czytelnią połączoną z salą kompute-
rową, świetlicą, salą konferencyjną, pomieszczenia-
mi gospodarczymi i socjalnymi. Ponadto w budyn-
ku funkcjonować będą również Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Archiwum Urzędu Gminy, 
świadczona będzie także pomoc prawna dla miesz-
kańców.

Nie zabrakło również podziękowań. Dyrektor 
Biblioteki podkreśliła, że na sukces tego projektu 
złożyła się ciężka praca wielu osób. Podziękowała 
projektantom, inspektorowi nadzoru, kierownikowi 
budowy, wykonawcy i wszystkim podwykonawcom. 
Szczególne słowa skierowała Dariusza Kokoszki – 
wójta Gminy Jadów oraz do członków Rady Gminy- 
to dzięki ich odważnym decyzjom biblioteka mogła 
przystąpić do realizacji projektu. Pani Dyrektor dzię-
kowała również pracownikom biblioteki i urzędu 
gminy: panu Rafałowi Rozparze, pani Barbarze Wój-
cik, panu Przemysławowi Walczukowi i wszystkim, 
którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się 
do realizacji zadania.

Gratulacjom nie było końca. Uroczystość swo-
ją obecnością uświetnili zaproszeni goście, którzy 
zgodnie gratulowali udanej inwestycji: Władysław 
Teofi l Bartoszewski- społeczny doradca Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, Bożena Żelazowska- 
reprezentująca Sejmik Województwa Mazowieckie-
go, Przewodnicząca Komisji Promocji Województwa 
Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, Robert 
Szydlik- wicestarosta Powiatu Wołomińskiego wraz 
z radnymi powiatowymi Magdaleną Suchenek i Pio-
trem Borczyńskim, Paweł Bednarczyk-burmistrz 
Miasta Tłuszcz, Piotr Orzechowski -wójt Gminy 
Strachówka, Sylwester Niźnik - wójt Gminy Poświęt-
ne, radni i sołtysi z terenu gminy Jadów, dyrekto-
rzy szkół, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy urzędu 
Gminy, przedstawiciele środowiska bibliotekarskie-
go z całego powiatu na czele z Katarzyną Bartnowska 
i Lucyną Małodobrą z Działu Wojewódzkiej Sieci 
Bibliotek, nie zabrakło również przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych i mediów.

Ponieważ 8 maja obchodzony jest jako ogólnopol-
ski Dzień Bibliotekarza w trakcie uroczystości wójt 
Gminy Jadów wraz z Reginą Sadlik – przewodni-
czącą Rady Gminy wręczyli wszystkim obecnym 
na uroczystości bibliotekarzom piękne kwiaty oraz 
złożyli im podziękowania za dotychczasową pracę i 
życzyli im dalszych sukcesów w działalności zawo-
dowej i osobistej.

Do przecięcia symbolicznej wstęgi zaproszono 
najmłodszych czytelników- uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Jadowie, zaraz potem wójt uroczyście 
przekazał klucz do biblioteki dyrektor-Sylwii Tryc. 
Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. Dzie-
kan Bogdan Lewiński- proboszcz jadowskiej parfi i. 
Goście zwiedzający bibliotekę mieli także okazję zo-
baczyć wystawę prac wykonanych przez mieszkanki 
Jadowa.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali za-
proszeni do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu 
młodzieży, której opiekunem jest p. Halina Filemo-
nowicz. Występ został przygotowany w oparciu o 
napisany specjalnie na tę okazję scenariusz autorstwa 
Mariusza Kubata. Na scenie wystąpił również Łukasz 
Wójcik- dyrektor GOK, który akompaniował wspa-
niałej solistce –Kindze Sawin. Jako ostatni wystąpił 
zespół Plateau.


