
Planowane  dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 
2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. 
Z założenia wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. 
Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2020 r. 
wyniesie 592 mln zł.

– Ten budżet tylko potwierdza, że sytuacja fi nansowa Ma-
zowsza jest stabilna. Środki, którymi dysponujemy pozwolą 
nie tylko na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogo-
wej. Dużą pulę, bo aż 110 mln zł przeznaczymy po raz kolejny 
na programy wsparcia dla gmin, sołectw i jednostek OSP. Ten 
rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu 
projekty. Dlatego w przyszłym roku, w ramach niektórych pro-

gramów do rozdysponowania będzie dwa razy tyle środków, co 
w roku bieżącym – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Na 
2020 r. zaplanowaliśmy także dokapitalizowanie spółki port 
lotniczy Warszawa-Modlin. Chcemy na ten cel przeznaczyć 50 
mln zł i kolejnych ponad 5,7 mln zł na modernizację istnieją-
cej już infrastruktury oraz budowę nowej. Chcemy wspierać 
rozwój tego lotniska. Niestety, aby mogło ono wykorzystać w 
pełni swój potencjał potrzebne są inwestycje. A te skutecznie 
są blokowane przez państwowego udziałowca, spółkę PPL. Jeśli 
zajdzie taka potrzeba, jesteśmy również przygotowani na ewen-
tualne odkupienie udziałów – dodaje marszałek.
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Największy budżet w historii Mazowsza

„Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja 
terenów zieleni w Mieście Ząbki” 

Dokończenie str. 4

Budowa drogi do węzła „Wołomin” na S8

Umowy na realizację projektu podpisane

3,7 mld zł po stronie wydatków i aż 1,2 mld zł na inwestycje. Tak przedstawia się budżet na 2020 r. –To będzie najlepszy 
budżet w 21-letniej historii województwa mazowieckiego. 3,7 mld zł to dziesięć razy więcej niż w pierwszym budżecie z 1999 
r. Mazowsze dzięki środkom własnym i funduszom unijnym dokonało olbrzymiego awansu cywilizacyjnego. Nasz PKB za 
2017 r. wyniósł 104 mld euro, czyli dwa razy więcej niż np. Bułgaria – 52 mld euro – zauważa marszałek Adam Struzik.

12 grudnia Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk podpisała umowę z fi rmą SORTED Sp. z o. o. na wykonanie usługi w zakre-
sie realizacji projektu "Zielona przestrzeń - rozwój i modernizacja terenów zieleni w Mieście Ząbki", który jest przedmiotem 
dofi nansowania w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach umowy zostaną wykonane 
nasadzenia roślin:
• w parku im. Szuberta,
• na skwerach przy ulicy Moniuszki, 

Prusa, Sikorskiego i Gajowej, Kołłątaja 
i Szkolnej,

• na rondzie im. Tulińskich,
• wzdłuż 34 ulic.

Wartość umowy opiewa na kwotę  2 
840 400 zł.

Dwa dni wcześniej została podpisana 
umowa z fi rmą AG – COMPLEX na 
nasadzenia roślin na skwerze przy ulicy 
Szpitalnej. Wartość tego przedsięwzięcia 
wynosi 105 120,77 zł.
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 Konkurs na T-shirt z okazji 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej

Starosta wołomiński Adam Lubiak ogłosił konkurs na projekt T-shirta z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej. Uczestnicy 
proszeni są o zaprojektowanie grafi ki, zdjęcia lub rysunku nawiązującego do nadchodzącego jubileuszu 100-lecia jednej z 
najważniejszych bitew w historii świata.

Na prace konkursowe czekamy do 15 
stycznia 2010 roku. Projekty należy prze-
słać do Starostwa za pomocą poczty elek-
tronicznej na adres: konkurs@powiat-
-wolominski.pl. Z nadesłanych prac jury 

wybierze zwycięzcę oraz dwie wyróż-
nione prace. Dla laureatów przygotowa-
liśmy atrakcyjne nagrody. Konkurs jest 
otwarty dla wszystkich grup wiekowych.

Z dodatkowymi informacjami oraz 
regulaminem konkursu można zapo-
znać się na stronie internetowej Powiatu 
Wołomińskiego: http://powiat-wolo-
minski.pl/aktualnosci/927.

Wielka Orkiestra gra coraz głośniej
- W tym roku mieszkańcy Marek zebrali ponad 180 tys. zł. Czy w styczniu 2020 

r. przekroczymy próg 200 tys. zł?- zastanawiają się organizatorzy.
Od 14 lat w Markach w pocie czoła 

działa lokalny sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej  Pomocy  (WOŚP).  Już w 
październiku jego członkowie rozpoczęli 
pierwsze spotkania, by przygotować przy-
szłoroczny fi nał. Został zaplanowany na 
12 stycznia 2020 r. – tym razem w progach 
Mareckiego  Centrum  Edukacyjno-Re-
kreacyjnego przy ul. Wspólnej 40-42. Te-
goroczna edycja WOŚP upływa pod zna-
kiem kwesty na rzecz dziecięcej medycyny 
zabiegowej. 

– Z każdym rokiem mieszkańcy nasze-
go miasta są coraz bardziej hojni. Podczas 
pierwszej edycji w 2006 r. zebraliśmy 50 
tys. zł. W 2016 r. przeskoczyliśmy próg 
100 tys. zł, uzyskując ponad 123 tys. zł. W 
ubiegłym roku zebraliśmy 183,5 tys. zł. To 
był najlepszy wynik osiągnięty w powie-
cie wołomińskim. Po cichu liczymy, że w 

styczniu 2020 r. uzyskamy ponad 200 tys. 
zł. Wszystko w Państwa rękach, zaprasza-
my do udziału w mareckim fi nale – zachę-
ca Maria Krzyżanowska, szefowa sztabu 
WOŚP.

A  przy  Wspólnej  40-42  będzie się 
działo.

–  Przygotowaliśmy  mnóstwo atrakcji. 
Na  scenie zaprezentują się dzieci i mło-
dzież z mareckich szkół.  Wystąpią  rów-
nież  zespoły muzyczne. Gwiazdami będą 
kwartet Obsession oraz Mika Urbaniak. 
Nieodłącznym elementem sceny są licyta-
cje fantów przekazanych nam m.in. przez 
samorządowców oraz przedsiębiorców – 
mówi Ada Gajek ze sztabu WOŚP.

Wśród  atrakcji  fi nału  w  MCER znaj-
dują się także: fantownia, kiosk z sercem, 
warsztaty szycia i rękodzieła, gry plan-
szowe. Dorośli będą mogli skorzystać z 
zabiegów kosmetycznych i/lub wybić pa-
miątkową monetę. Dzieci – wyhasać się 
na dmuchańcach i pomalować buźki.

– Odwiedzą nas też znani goście. Do 
MCER przyjedzie m.in. aktorka Anna 
Korcz – dodaje Ada Gajek.

Spragnieni i głodni uczestnicy będą 
mogli delektować się napojami i potrawa-
mi serwowanymi w bogatej strefi e gastro-
nomicznej.

Przedstawiciele  sztabu  zachęcają 
mieszkańców Marek do włączenia się w 
28 fi nał (trwający od 12.00 do 20.00).

– Zapraszamy Państwa do grona na-
szych  szlachetnych  darczyńców. Zbiera-
my nie tylko datki fi nansowe. Z radością 
przyjmiemy mniejsze i większe upominki 
i gadżety, które zasilą naszą loterię, kiosk z 
sercem i licytację. Mile widziane są wszel-
kie produkty spożywcze, które zapewnią 
regenerację sił wolontariuszy – dodaje 
Maria Krzyżanowska.

Warto dodać, że kwesta na rzecz WOŚP 
zacznie się już w tym roku. W  połowie  
grudnia  w  wybranych punktach Marek 
pojawią się charakterystyczne skarbonki.
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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.

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

Będzie parking przy PKP Zagościniec

Największy budżet w historii Mazowsza
Dokończenie tekstu ze str. 1

Zaplanowane przez samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego wydatki 
inwestycyjne na 2020 r. dotyczą w du-
żej mierze  infrastruktury transpor-
towej. Na ten cel Mazowsze przezna-
czy około 617 mln zł. Ponad 498,8 mln 
zł  zostanie przeznaczone na   budowę, 
rozbudowę i modernizację  dróg 
wojewódzkich, a 30 mln zł na wsparcie 
dróg  gminnych  i  powiatowych.  Bli-
sko 242,3 mln zł  pochłoną natomiast 
inwestycje w mazowieckich szpitalach, 
a ponad  112 mln zł w instytucjach 
kultury. Znaczącą pozycją w budżecie 
Mazowsza są także dotacje dla prze-
woźników kolejowych – spółek  Koleje 
Mazowieckie i Warszawska Kolej Do-
jazdowa. W przyszłym roku wyniosą 
one łącznie 371 mln zł. Ponad 110 mln 
zł samorząd Mazowsza przeznaczy na 
programy wsparcia dla mazowieckich 
gmin, powiatów i jednostek OSP.

Największe planowane na 2020 r in-
westycje

DROGI
– Na budowę, modernizację i przebu-

dowę dróg wojewódzkich w przyszłym 
roku przeznaczymy ponad 498 mln zł. 
Część to kontynuacja rozpoczętych już 
projektów. Ale są i takie inwestycje, któ-
rych realizację rozpoczniemy w przyszłym 
roku. Wśród nich rozbudowa drogi Cho-
rzele-Myszyniec czy długo wyczekiwana 
budowa drogi do węzła Wołomin na 
trasie S-8. Jednym z największych projek-
tów będzie budowa obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego. Jednym słowem nie zwal-
niamy tempa – podsumowuje wicemar-
szałek Rafał Rajkowski.

Wśród największych inwestycji zna-
lazły się:
• budowa zachodniej obwodnicy Gro-

dziska Mazowieckiego w ciągu DW 
579 – 80 mln zł;

• budowa tunelu drogowego oraz dro-
gi wojewódzkiej nr 638 w km 19,400 
linii kolejowej nr 2 w Sulejówku – 25,5 
mln zł;

• przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 
579 Kazuń – Błonie  (etap II) – 19,3 
mln zł;

• rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 
541  na odc. od km 57+660 do km 
69+230 – 16,9 mln zł;

• droga wojewódzka nr 801 Warszawa 
– granica województwa  –  14,7 mln 
zł;

• budowa nowego odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 635 do węzła „WOŁO-
MIN” na trasie S-8 – 14 mln zł;

• rozbudowa/przebudowa obiektów 
inżynierskich (mosty: dw. nr 636 
m.  Zawiszyn; dw. nr 631 m.  Kanał 
Bródnowski; dw.nr 691 m. Garbatka 

Letnisko; dw. nr 637  Goździówka; 
dw. nr 690 Boguty Pianki) – 14 mln 
zł;

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
698, wraz z remontem mostu na rze-
ce Toczna w Łosicach – 13,9 mln zł;

• rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 
579 na odcinku od km 41+272 do km 
52+714 – 12,7 mln zł;

• przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 
645 Myszyniec – Łomża na odcinku 
od km3+469,70 km do 8+778,18  od 
m. Zawodzie do m. Dęby – 12,5 mln 
zł;

• droga wojewódzka  nr 727 Klwów-
-Szydłowiec – 12 mln zł;

• rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 
694 Przyjmy – Brok – granica wo-
jewództwa  od km 26+496 do km 
28+042,70 w m. Małkinia Górna 
– 10,1 mln zł;

• rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 
541 na odcinkach: od km 38+170 do 
km 38+662, od km 39+268 do km 
51+500, od km 55+350 do km 57+660 
oraz od km 69+230 do km 72+781 
– 9,7 mln zł.
ZDROWIE
– W przyszłym roku na moderniza-

cję infrastruktury medycznej i zakup 
sprzętu specjalistycznego przeznaczymy 
aż 242 mln zł. Myślę, że jednym z naj-
ważniejszych projektów zdrowotnych, 
które będziemy realizowali to utworze-
nie ośrodków udarowych w naszych 
szpitalach w Siedlcach, Ostrołęce, Rado-
miu, Płocku i w Ciechanowie. Obecnie 
na całym Mazowszu są tylko trzy takie 
ośrodki – dwa w Warszawie i jeden w 
Grodzisku Mazowieckim   – podkreśla 
członek zarządu województwa mazo-
wieckiego Elżbieta Lanc.

Największe planowane inwestycje to:
• modernizacja oddziału ginekologicz-

no-położniczego i neonatologicznego 
w  Międzyleskim Szpitalu Specjali-
stycznym – 23 mln zł;

• adaptacja pomieszczeń i zakup pierw-
szego wyposażenia dla oddziału chi-
rurgii naczyniowej w  Mazowieckim 
Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 
Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 14,4 
mln zł;

• modernizacja i rozbudowa budynku 
w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A 
na potrzeby  Mazowieckiego Cen-
trum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w 
Zagórzu – 12,6 mln zł;

• rozbudowa i przebudowa istniejące-
go budynku szpitala przy ul. Barskiej 
16/20 w Warszawie (Mazowieckie 
Centrum Rehabilitacji ,,Stocer’’ Sp. z 
o.o) – 10 mln zł;

• modernizacja pomieszczeń dla nowej 
lokalizacji apteki szpitalnej w budyn-
ku B1 (etap II)  w Szpitalu Dziecię-
cym im. J. Bogdanowicza w Warsza-
wie – 8,2 mln zł;

• modernizacja pomieszczeń na potrze-
by oddziału neurologicznego wraz z 
pododdziałem udarowym oraz zaku-
pem wyposażenia w  Mazowieckim 
Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana 
Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – 8,1 
mln zł;

• poprawa efektywności energetycznej 
budynków  Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Centrum Zdro-
wia im. prof. Jana Mazurkiewicza w 
Pruszkowie – 8 mln zł;

• modernizacja oddziału neurologii 
z pododdziałem udarowym  Szpi-
tala Kolejowego w Pruszko-
wie  (Mazowieckie Centrum 
Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.) – 7,7 
mln zł;

• zwiększenie efektywności energetycz-
nej budynku głównego w Mazowiec-
kim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z 
o.o. w Radomiu – 6,9 mln zł;

• przebudowa terenu szpitalnego obej-
mującego infrastrukturę techniczną, 
małą architekturę oraz tereny zielone 
jako miejsce biernej i czynnej hortite-
rapii z wykorzystaniem do rehabilita-
cji leczniczej dzieci i dorosłych w Ma-
zowieckim Szpitalu Wojewódzkim 
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. 
z o.o. – 6,5 mln zł;

• przebudowa układów wentylacji i 
klimatyzacji pracujących na potrzeby 
bloku operacyjnego w Mazowieckim 
Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. 
w Radomiu – 6,4 mln zł;

• utworzenie ośrodka udarowego 
w  Mazowieckim Szpitalu Specjali-
stycznym Sp. z o.o. w Radomiu – 6,2 
mln zł;

• modernizacja budynku główne-
go  szpitala w Rudce  (Mazowiecki 
Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła 
II w Siedlcach Sp. z o.o.) – 6 mln zł;

• utworzenie ośrodka udarowego 
w  Specjalistycznym Szpitalu Woje-
wódzkim w Ciechanowie – 6 mln zł;

• utworzenie ośrodka udarowego 
w  Mazowieckim Szpitalu Woje-
wódzkim im. św. Jana Pawła II w Sie-
dlcach Sp. z o.o. – 5,8 mln zł;

• utworzenie ośrodka udarowego  w 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Płocku – 5,5 mln zł;

• modernizacja pawilonu szpitalnego 
nr 5 w SWPZZPOZ im. B. Borzym w 
Radomiu – 5 mln zł;

• utworzenie ośrodka udarowego 

w  Mazowieckim Szpitalu Specjali-
stycznym im. dr. Józefa Psarskiego w 
Ostrołęce – 4,6 mln zł;

• modernizacja i doposażenie oddzia-
łów szpitalnych w  Specjalistycznym 
Szpitalu Wojewódzkim w Ciechano-
wie – 4,6 mln zł.
KULTURA
– Ponad 112 mln zł przeznaczymy w 

przyszłym roku na modernizację i do-
posażenie naszych placówek kultural-
nych. W planach jest m.in. rewitalizacja 
willi Gabriela Narutowicza czy budowa 
nowych obiektów administracyjno-mu-
zealnych na potrzeby Muzeum Gom-
browicza we Wsoli. W przyszłym roku 
będziemy także kontynuować rozpo-
częte już projekty m.in. modernizację 
zabytkowych kamienic Gąski i Ester-
ki w Radomiu, skrzydeł północnego i 
wschodniego Arsenału Warszawskiego 
czy rozbudowę Muzeum Mazowiec-
kiego w Płocku – dodaje wicemarsza-
łek Wiesław Raboszuk.

Największe planowane inwestycje to:
• odtworzenie i rewaloryzacja budyn-

ku zabytkowego przy ul. Kolegialnej 
6 oraz przebudowa przynależnych 
ofi cyn na potrzeby  Muzeum Mazo-
wieckiego w Płocku  (etap II) – 14,2 
mln zł;

• modernizacja skrzydeł północnego i 
wschodniego Arsenału Warszawskie-
go w Państwowym Muzeum Arche-
ologicznym w Warszawie – 14,3 mln 
zł;

• przebudowa Biblioteki Głównej Wo-
jewództwa Mazowieckiego  na ul. 
Koszykowej w Warszawie (etap II) 
– 9,5 mln zł;

• utworzenie bazy kulturalno-edukacyj-
nej dla prezentacji i promocji folkloru 
poprzez odrestaurowanie Pałacu Ka-
rolin w Otrębusach na potrzeby Pań-
stwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca Mazowsze – 5,9 mln zł;

• modernizacja i adaptacja na cele 
wystawiennicze obiektów  Muzeum 
Małego Miasta w Bieżuniu  Oddział 
Muzeum Wsi Mazowieckiej w 
Sierpcu (etap III, budynki nr 1, 3 i 5) 
– 7 mln zł;

• rewitalizacja  wilii Gabriela Na-
rutowicza  przy ul. Parkowej 23 w 
Warszawie wraz z jego otoczeniem na 
potrzeby Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego – 4,4 mln zł;

• aranżacja pomieszczeń ekspozycji sta-
łych (sztuka dwudziestolecia między-
wojennego – art. déco i Wielcy Płoc-
czanie – Th emersonowie) w nowym 
gmachu Muzeum Mazowieckiego 
przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku – 4,1 
mln zł;

• modernizacja i adaptacja zabytko-
wych  kamienic Gąski i Esterki  na 
potrzeby utworzenia stałej wystawy 
archeologiczno-historycznej Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 

– 3,8 mln zł;
• przebudowa i modernizacja pomiesz-

czeń administracyjnych II piętra z 
przeznaczeniem na nowe przestrzenie 
edukacyjne wraz z rozbudową sal wy-
stawowych I piętra i parteru na nowe 
wystawy stałe w  Państwowym Mu-
zeum Etnografi cznym w Warsza-
wie – 3,5 mln zł;

• podróż na Wschód – nowa oferta 
kulturalna  Muzeum Azji i Pacyfi -
ku – 3,1 mln zł;

• budowa dwóch budynków admini-
stracyjno-muzealnych na terenie par-
ku w Muzeum Witolda Gombrowi-
cza we Wsoli – 3 mln zł;

• modernizacja budynku Muzeum im. 
Oskara Kolberga w Przysusze wraz z 
zagospodarowaniem terenu (Muzeum 
Wsi Radomskiej) – 1,7 mln zł;
PROGRAMY WSPARCIA
– To, jakim zainteresowaniem cieszy-

ły się w bieżącym roku nasze programy 
wsparcia przerosło nasze oczekiwania. 
Na szczęście udało nam się dofi nan-
sować praktycznie wszystkie projekty, 
które zostały do nas zgłoszone. Często 
podczas spotkań z samorządowcami sły-
szę, jak wielkie mają potrzeby, na których 
realizację po prostu nie mają pieniędzy. 
Stąd nasza decyzja, aby w przyszłym 
roku zwiększyć pulę środków m.in. na 
tworzenie i modernizację pracowni in-
formatycznych i językowych, a także na 
działania proekologiczne – podkreśla 
członek zarządu województwa mazo-
wieckiego Janina Ewa Orzełowska.

Na realizację programów wsparcia 
skierowanych do mazowieckich gmin, 
powiatów, a także jednostek OSP wła-
dze Mazowsza przeznaczą w 2020 r. 
ponad  110 mln zł. W przyszłym roku 
realizowane będą:
• Instrument wsparcia zadań ważnych 

dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego – 50 mln zł;

• Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;

• Mazowiecki Instrument   Wsparcia 
Ochrony Powietrza – 10 mln zł;

• Mazowiecki Program Dofi nansowa-
nia Pracowni Informatycznych i Języ-
kowych – 10 mln zł;

• Mazowiecki Instrument Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł;

• Zakup samochodów i sprzętu prze-
ciwpożarowego OSP – 8 mln zł;

• Finansowanie lub dofi nansowanie 
prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom zaliczanych i niezalicza-
nym do sektora fi nansów publicznych 
– 6 mln zł;

• Remont budynków użytkowanych 
przez OSP – 3 mln zł;

• Mazowiecki Instrument Aktywizacji 
Działkowców  – 1 mln zł.

W dniu 18 grudnia 2019, Gmina Wołomin podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w War-
szawie umowę o dofi nansowanie projektu pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” w wysokości 2.151.626,24 zł. Koszt 
całkowity projektu wynosi 2.701.955,81 zł. 

Przewidywane zakończenie projektu 
to koniec lipca 2022 roku. W ramach 
inwestycji przy ul. Parkowej w Lipinkach 
powstanie parking w systemie „Parkuj i 

Jedź” wraz z centrum przesiadkowym, 
wyposażonym w 73 miejsca parkingowe 
(w tym 3 dla niepełnosprawnych oraz 25 
miejsc dla rowerów). Zakres prac obej-

muje także m.in. budowę zatok posto-
jowych, zagospodarowanie terenu, bu-
dowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego i montaż monitoringu.

„Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.”
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Akcję  krwiodawstwa po raz pierwszy 
w gminie Dąbrówka zorganizowali wójt 
gminy – Radosław Korzeniewski oraz 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Warszawie. Miesz-
kańcy gminy Dąbrówka, choć nie tylko, 
ponieważ mieliśmy także grupę z oko-
licznych gmin, ochotników z Warszawy, 
którzy specjalnie przyjechali, by móc 
wziąć udział w akcji, wykazali się bardzo 
dużym zaangażowaniem oraz wrażliwo-
ścią na potrzeby bliźniego. Do udziału w 
zbiórce krwi  zgłosiło się 46 osób, z czego 
krew oddało 27 dawców. Pozwoliło to na 
zebranie 12,42 l krwi. Warto podkreślić, 
że połowa uczestników to osoby, które 
po raz pierwszy wzięły udział w zbiórce 
krwi. 

- To krwiodawcy i społecznicy, którzy 
zawsze pomagają  w różnych przedsię-

wzięciach są największą siłą tego typu 
akcji. To wielki dar serca dla innych, 
którzy potrzebują  pomocy – podkreślał 
wójt Radosław Korzeniewski, jedno-
cześnie dziękując wszystkim. - Składam 
najszczersze podziękowania i wyrazy 
szacunku wszystkim tym, którzy od-
powiedzieli na nasz apel i stawili się w 
punkcie przy Urzędzie Gminy w Dą-
brówce. Proszę  przyjąć najszczersze 
wyrazy uznania  za nadzwyczajne za-
angażowanie. Państwa udział w akcji 
wzmacnia wiarę w ludzi, pokazuje, że w 
codziennej krzątaninie nie pozostajemy 
obojętni na potrzeby innych. 

- Jestem bardzo zadowolona z akcji, 
proszę o powtórzenie latem. Zachęcam 
wszystkich do oddawania krwi – to 
nic nie boli, było miło i sympatycznie 
– stwierdziła tuż po samym pobraniu,  
pani Aleksandra Lorenc.

Wspólnymi siłami możemy naprawdę 
wiele, możemy ocalić czyjeś życie!

5SAMORZĄD

Zielonka

Dąbrówka

Skwer na Długiej pięknieje

Podziękowania za akcję krwiodawstwa

Już niedługo do użytku oddany zostanie nowy skwer przy osiedlu Długa, jednak mieszkańcy okolicznych bloków już teraz 
mogą podziwiać ogromne zmiany, jakie zaszły w tym miejscu.

W ramach rewitalizacji przestrzeni 
przy ulicy Długiej w obrębie bloków nr 
7, 9 i 13 powstało nowe miejsce do rekre-
acji i odpoczynku. Projekt przewidywał 
rozebranie istniejących niskich płotków, 
wymianę gruntu, wytyczenie i budowę 
nowych ścieżek, a także nasadzenie ro-
ślinności. 

Wykonawca, który wygrał przetarg, 
przeprowadził także prace pielęgnacyj-
ne przy drzewach i krzewach. Na proś-
bę mieszkańców, wybudowane zostały 
wyniesione rabaty, w których będzie 
można uprawiać warzywa. Ponadto przy 
skwerze powstaną wiszące stanowiska 
dla owadów zapylających, tzw. hotele dla 
pszczół, budka ochronna dla nietoperzy 
i budka lęgowa dla ptaków.

Projekt współfi nansowany jest ze 
środków unijnych, a kwota pozyskanych 
na ten cel dotacji to 329 tys. zł. Wkład 
własny Urzędu to 58 tys. zł.

Ponad 12 litrów krwi zebrano pod-
czas akcji „Oddaj krew- uratuj komuś 
życie”, która odbyła się 2 grudnia br.

Tania
reklama!!!

tel. 694-759-987
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Powiatowy Jarmark Świąteczny

Mikołajowe dekorowanie choinki

OGŁOSZENIA DROBNE
Tok-frez 

Toczenie, frazowanie, ostrzenie 
narzędzi CNNC, TIG, 3D, 

koła zębate 
Tok-frez, Wołomin, 
ul. Łukaszewicza 7 
tel. (22) 787-61-80 

SPRZEDAM DZIAŁKI 
BUDOWLANE

w miejscowości Rżyska (2 km od węzła Radzymin).
Atrakcyjne miejsce. 

Tel. 603 677 024

W ostatni weekend 14-15 grudnia w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie odbyło się wyjątkowe 
wydarzenie – Powiatowy Jarmark Świąteczny.

Wydarzenie zainaugurował starosta 
Adam Lubiak akcją ekologiczną „choin-
ka za elektrośmieci”, która przyciągnęła 
prawie 400 uczestników. Swoje wyro-
by na jarmarku zaprezentowało ponad 
60 lokalnych wystawców. Nie zabrakło 
ręcznie malowanych bombek, ozdób, 
stroików i świątecznych kartek oraz róż-
norodnego rękodzieła. Nie zawiedli się 
również smakosze regionalnych potraw. 
Swoje tradycyjne wyroby zaprezentowa-
ły koła gospodyń wiejskich oraz lokalni 
wytwórcy. Stoiska obfi towały m.in. w 
miody, soki i konfi tury, domowe pierogi 
oraz bożonarodzeniowe wypieki.

Od godz. 14 na uczestników czekał 
poczęstunek w postaci wigilijnej kapu-
sty z grochem, a także liczne atrakcje: 
warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci, 

wspólne kolędowanie z Orkiestrą Powia-
tu Wołomińskiego oraz występ Aleksan-
dry Stenckiej (Alexandra Whitewater), 
która zaprezentowała znane świąteczne 
utwory.

W niedzielę natomiast Zespół Folk-
lorystyczny "Podsybka Kurpiowska" 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Łęgu 
Przedmiejskiego zaprezentowali przed-
stawienie obrzędowe "Jak Kurpie świętu-
ją Boże Narodzenie". Widowisko rozpo-
czął "Boży Obiad" - jeden z najstarszych 
zwyczajów chrześcijańskich charaktery-
styczny dla regionu kurpiowskiego. Są to 
wspólne modlitwy za zmarłych urządza-
ne w adwencie.

Gody, czyli kurpiowskie Boże Naro-
dzenie zaczynają się od tradycyjnej "Zi-

liji" (Wigili). Tego dnia strojono choinkę 
przyniesioną do domu przez gospoda-
rza. Wieczerza rozpoczynała się od mo-
dlitwy. Później dzielono się opłatkiem i 
składano sobie życzenia. Po kolacji przy-
chodził czas na pasterkę, z której każdy 
chciał wrócić jak najprędzej. Rychły po-
wrót do zagrody miał zagwarantować 
urodzajne plony. 

Kolejnym zaprezentowanym zwy-
czajem było chodzenie po kolędzie. 
Młodzież chodziła z tzw. "Herodami". 
Kolędnicy odwiedzali domy i składali 
życzenia gospodarzom. W zamian do-
stawali datki. Po zakończeniu przedsta-
wienia artyści poczęstowali publiczność 
tradycyjnymi kurpiowskimi przysmaka-
mi: fafernuchami, łagodniakiem i piwem 
kozicowym.

6 grudnia 2019r. najmłodsi mieszkańcy Gminy wraz z rodzicami wspólnie ozdobili bożonarodzeniową choinkę znajdują-
cą się na Ogródku Jordanowskim. Z wizytą przyjechał gość specjalny- Święty Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami.

Tego dnia na próżno było szukać śniegu, więc z pomocą ruszyli przedstawiciele Tłuszczańskiego Stowarzyszenia „Motór”, którzy 
pomogli dojechać Świętemu Mikołajowi na spotkanie z dziećmi. Pan z brodą jak zwykle ich nie zawiódł i przywiózł ze sobą worek 
pełen prezentów oraz certyfi katy dla wszystkich grzecznych dzieci.

Podziękowania kierujemy w stronę Państwa Ewy i Cezarego Rosów właścicieli fi rmy Eko- Park za podarowanie choinki oraz 
strażaków z OSP Jasienica i Tłuszcz za pomoc w dekorowaniu drzewka.

Tłuszcz
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Zarybianie Glinianek
w Zielonce

Wyniki Wolf Winter Cup w 
Kobyłce

Jak co roku na jesieni Koło PZW nr 61 w Ząbkach zakupiło ryby, aby zarybić 
nimi stawy w Zielonce. Do wody trafi ło kilka tysięcy pięknych szczupaków, karpi, 
linów i karasi. Część ryb zakupiło koło z własnych środków a część otrzymali z 
Okręgu Mazowieckiego.

W zarybieniu wzięli udział wędkarze 
z Ząbek i Zielonki (Sławomir Pisarczyk, 
Jarosław Pisarczyk, Czesław Kobrzak, 
Leon Romanowski, Arkadiusz Repliń-
ski).

Koło z Ząbek jako współgospodarz 
Glinianek w Zielonce nie tylko dba o 
to,  aby w wodzie była odpowiednia ilość  
ryb, ale również organizuje sprzątanie 
brzegów.

Miniony weekend był świętem dziecięcego futbolu w Kobyłce. To już trzeci raz, 
kiedy Wolf Winter Cup zgromadził w Kobyłce pasjonatów piłki nożnej – zawod-
ników i kibiców. Aż kilkaset osób spotkało się, żeby przez dwa dni przeżywać nie-
samowite, sportowe emocje. Wicher Kobyłka zajął w rywalizacji drugie miejsce.

Turniej rozgrywany był na pełnowy-
miarowej hali widowiskowo-sportowej 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 
(ul. Załuskiego 57). Wzięło w nim udział 
18 zespołów z Polski i z zagranicy, z 
rocznika 2010. W natłoku codziennych, 
intensywnych zajęć dobrze było zna-
leźć właśnie taką chwilę – wspólnego, 
radosnego uczestnictwa w rywalizacji, 
integracji wokół widowiskowej gry i 
dopingowania młodych zawodników. 
- W naszym mieście sport jest bardzo 
ważnym elementem.  Jesteśmy otwarci 
na wszelkie formy aktywności fi zycznej, 
które łączą ludzi w każdym wieku, wy-
zwalają pasję i dają możliwość dosko-
nalenia własnych umiejętności – mówi 
burmistrz Edyta Zbieć. Był obecny rów-
nież Andrzej Strejlau, Zarząd i działacze 
Wichru - oraz bardzo wiele osób, które 
kibicowały młodym zawodnikom.

- Cieszę się, że dzieci i młodzież się-
gają coraz wyżej i realizują marzenia, że 
sport jest dla nich drogą do osiągania 
życiowych sukcesów. Doceniam wszel-

kie osiągnięcia sportowe – to również 
dzięki nim nie tylko w Polsce, ale rów-
nież za granicą ludzie dowiadują się, 
gdzie leży Kobyłka na mapie. Jest to dla 
mnie bardzo ważne – chciałabym, żeby 
nasze miasto było miejscem otwartym 
na nowe możliwości, na mieszkańców i 
ich potrzeby, a także na gości, którzy są 
tu bardzo mile widziani i oczekiwani – 
dodaje burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć, 
która wręczyła młodym zawodnikom 
puchary i medale.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organizację 
wydarzenia, trenerom, osobom wspie-
rającym młodych zawodników, ich 
opiekunom i rodzicom, a także młodym 
piłkarzom za ich pasję i zaangażowanie.

To były wspaniałe, sportowe emocje; 
organizacja turnieju, energia i zaanga-
żowanie zawodników na najwyższym 
poziomie!

Wszystkim drużynom serdecznie gra-
tulujemy osiągniętych wyników. W tym 
turnieju wszyscy są wygrani!

LIGA MISTRZÓW
1 ZAGŁĘBIE LUBIN
2 WICHER KOBYŁKA I
3 LEGIA WARSZAWA
4 WARTA POZNAŃ
5 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
6 OLIMPIA ZAMBRÓW
7 STF CHAMPION
8 FORTUNA KOWNO
9 TAURAS KOWNO

PUCHAR POLSKI
10 MKS PIASECZNO
11 FASE SZCZECIN
12 WISŁA PŁOCK
13 MARUPES SC
14 PROGRESS KIJÓW I
15 WICHER KOBYŁKA II
16 WIDOK SKIERNIEWICE
17 BÓBR TŁUSZCZ
18 PROGRESS KIJÓW II

MIĘDZY NARODOWY TURNIEJ PIŁKARSKI U10
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
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To będzie wizytówka na długie lata - miasta oraz powiatu wołomińskiego
Na uroczystości inauguracji Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego przybyło wielu znakomitych gości. Wśród 

nich byli m.in. nowo mianowany wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, starosta powiatu wołomińskiego Adam Lu-
biak oraz poseł na Sejm Piotr Uściński. Do Marek przyjechali również przedstawiciele władz sąsiednich miast. 

Marki

Jacek Orych, burmistrz Marek
Początki tej inwestycji sięgają niemal 10 lat wstecz.  Z osobistą satysfakcją, dziś, z 

tego miejsca dziękuję wszystkim tym, którzy mieli odwagę wtedy mówić, że jest po-
trzebna, że Marki zasługują na wielofunkcyjny obiekt na miarę XXI wieku. Głęboko 
wierzę, że będzie to nasza wizytówka na długie lata.

W trakcie budowy MCER interesowały się nie tylko media lokalne, ale również 
ogólnopolskie. Odwiedzali nas redaktorzy czasopism i portali z branży budowlanej i 
upowszechniali w kraju ideę budynku zeroemisyjnego, która przyświecała nam pro-
jektując ten obiekt. O zeroemisyjnych, samowystarczalnych energetycznie szkołach 
mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki podczas expose. Panie Premierze, dziś 
w Markach nie tylko taka szkoła, ale pierwsze w Polsce centrum edukacyjno-rekre-
acyjne staje się faktem! 

Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki
Chciałbym pogratulować społeczności Marek. Dawaliście Państwo wsparcie tym, 

którzy tworzyli ten wspaniały obiekt. To miejsce, w którym wiele będzie się działo. 
Być może Marki staną się jakąś potęgą sportu amatorskiego.

Poradziliście sobie z dużym zobowiązaniem. Będzie to jednak trudne zadanie na 
przyszłość dla całej społeczności, to także wyrzeczenie. Ale jako świeżo upieczony 
wojewoda chcę przypomnieć, że jeśli jest taki zapał inwestycyjny, to mamy wiele pro-
jektów, które możemy robić razem. Myślę, że my, ludzie z samorządu i rządu, mamy 
wspólną odpowiedzialność i wspólne możliwości. W ujęciu fi nansowym jest wiele 
programów, z których warto korzystać. Wiem, że z niektórych korzystacie, ale i na 
przyszłość do tego namawiam. Jest wiele obszarów, które możemy wspólnie fi nanso-
wać – nie ma co ukrywać, z dużą przewagą fi nansów z budżetu państwa.

Piotr Grubek, prezes Mareckich Inwestycji Miejskich
Inwestycję sfi nansowaliśmy z emisji obligacji. Staramy się pozyskiwać zewnętrzne 

dofi nansowania. Obecnie trwa ocena wniosku złożonego przez spółkę w Minister-
stwie Sportu. Dzisiaj też dostałem informację, że w końcu zostanie rozstrzygnięty 
konkurs w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 
którym również braliśmy udział. Mam nadzieję, że z wynikiem pozytywnym.

Adam Lubiak, 
starosta powiatu wołomińskiego
Do tej pory nasz powiat słynął przede 

wszystkim z przeszłości, z wydarzeń 
historycznych. Dzięki Mareckiemu 
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnemu 
pokazujemy, że na swoim terenie mamy 
obiekt, który wychodzi w przyszłość.

Piotr Uściński, 
poseł ziemi wołomińskiej
Dzieci i młodzież będą się tu uczyły 

ze świadomością, że ten obiekt jest zero-
emisyjny, niezależny energetycznie. To 
powinno budować świadomość klima-
tyczną, że tak właśnie powinno być. Tak 
wychowani ludzie będą inaczej patrzeć 
na kwestie ekologiczne niż ich rodzice, 
dziadkowie i pradziadkowie. Gratuluję 
mieszkańcom Marek tego przepięknego 
obiektu.


