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Burmistrz Wołomina z wotum zaufania i absolutorium

Obchody rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radzyminie

Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej w Wołominie, która odbyła się 8 czerwca 
2021 roku radni udzielili burmistrz Elżbiecie Radwan wotum zaufania i udzielili 
absolutorium za 2020 rok. Jest to wyraz pozytywnej oceny realizacji budżetu gmi-
ny za 2020 rok.

Burmistrz podziękowała wszyst-
kim na swoim profilu Facebookowym: 
“Wotum zaufania i absolutorium zde-
cydowaną większością głosów! Bar-
dzo dziękuję za udzielenie mi wotum 
zaufania i absolutorium za wykonanie 
budżetu za rok 2020. Wszystkie dzia-
łania w 2020 roku podejmowałam z 
myślą o naszych mieszkańcach i zrów-
noważonym rozwoju gminy. Czuję się 
odpowiedzialna za przyszłość Woło-
mina i nie zamierzam zwalniać tempa 
w żadnym z obszarów. Rozwój gminy 
Wołomin to mój priorytet. Nowe ulice, 
szkoły, przedszkola, place zabaw muszą 
iść w parze z realizacją rozbudowanych 
projektów społecznych. Utrzymanie 
równowagi pomiędzy dynamicznym 
rozwojem urbanistycznym i szczęśliwym 
społeczeństwem to mój, wciąż aktualny cel. 
Dziękuję wszystkim, którzy postrze-
gają swoją pracę na rzecz gminy jako 

służbę społeczeństwu – wspierającym 
mnie radnym: Marek Górski, Katarzyna 
Pazio, Edyta Babicka, Aneta Adamus, 
Magdalena Zych, Agata Bochenek, Ur-
szula Wiśniewska, Karol Cudny, Paweł 
Konrad Kocik, Piotr Sikorski, Wojciech 
Plichta, moim zastępcom Dariuszowi 
Szymanowskiemu, Łukaszowi Markowi, 
Skarbnik Bożenie Wielgolaskiej, Sekre-
tarz Małgorzacie Izdebskiej, sołtysom, 
prezesom Spółek, dyrektorom jednostek 
gminnych, pracownikom i współpra-
cownikom. Ciągły rozwój gminy Woło-
min oraz coraz wyższe pozycje w ran-
kingach oceniających samorządy to nasz 
wspólny sukces”.

Z wynikami głosowania można zapo-
znać się w portalu eSesja:

http://wolomin.esesja.pl/glosowanie
/572619/638b86a2899e483

http://wolomin.esesja.pl/glosowanie
/572621/33fe30c053c84ae

W niedzielę 13 czerwca obchodzono 
22. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Radzyminie.

Na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 
1920, w miejscu, gdzie Papież Polak spo-
tkał się z Radzyminiakami odbyła się 
dziękczynna msza święta, celebrowana 
przez ks. dziekana Stanisława Popisa, 
proboszcza Parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego.

Na początku mszy nad miejsce uro-
czystości przeleciał helikopter, z którego 
na zgromadzonych sypnęły się płatki 
kwiatów. Dźwięk silnika przypomniał 
wzruszenie sprzed 22 lat, gdy na "lądowi-
sku" lądowała maszyna z Janem Pawłem 
II na pokładzie.

Po mszy wizytę św. Jana Pawła II wspo-
minali członkowie Towarzystwa Przyja-
ciół Radzymina - pani Hanna Grzegorek, 
pan Cezary Wnuk, Wiceprzewodniczący 
Powiatu Wołomińskiego, pan Zbigniew 
Tomczyk i p. Joanna Madejska-Oksiuta, 
która własnoręcznie na polach Słupna 
zbierała polne kwiaty, z którymi został 
uwieczniony Ojciec Święty na pamiętnej 
fotografii z chabrami.

Zwieńczeniem uroczystości był prze-
piękny koncert papieski w wykonaniu 
Radzymińskiej Orkiestry Dętej. Przed 
koncertem Pan Kapelmistrz, płk Zbi-

gniew Kuś otrzymał tytuł i medal "Za-
służony dla Radzymina - Bene Meritus". 
Wyróżnienie jest podziękowaniem i 
wyrazem uznania od całej społeczności 

gminnej za wieloletnią pracę artystyczną 
z młodzieżą, za kultywowanie tradycji i 
wybitne osiągnięcia artystyczne.

SPRZEDAM 
DZIAŁKI

 BUDOWLANE 
w miejscowości Rżyska  

(2 km od węzła Radzymin). 
Atrakcyjne miejsce.
Tel. 603 677 024



2 Wiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PL reklama tel. 694-759-987

Społeczeństwo

Dzień Rodziny w Równem

W niedzielne popołudnie 13 czerwca w sołectwie Równe, gm. Strachówka odbyła się impreza plene-
rowa „Dzień Rodziny w Równem” połączona z podsumowaniem projektu „Aktywne Równe z rowerem 
i kijkiem” z programu „Moje miejsce na Ziemi” zrealizowanego ze środków Fundacji ORLEN przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Równem.

 W wydarzeniu udział wzięli: wicestarosta Powia-
tu Wołomińskiego Piotr Borczyński, radna Powiatu 
Wołomińskiego Magdalena Suchenek, prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół Strachówki Krystyna Ołdak, 
przedstawiciele Gospodarstwa Rolnego w Równem 
Agnieszka i Marcin Szopa, druhowie i druhny OSP 
Równe. Otwarcia i powitania gości oraz uczestni-
ków projektu dokonała przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich w Równem-Hanna Wronka wraz 
z zarządem: Anną Han, Małgorzatą Zbrzeźniak i 
Barbarą Skowerską.

Na wstępie przewodnicząca KGW przedstawiła 
bogatą realizację projektu, z której wybrzmiewały 
obfite efekty zrealizowanych działań. Podkreśliła, że 
celem projektu była potrzeba aktywności fizycznej 
dla społeczności gminnej, która ma ograniczoną 
ofertę zajęć sportowo- rekreacyjnych. Dzięki popula-
ryzowaniu sportu na świeżym powietrzu zwiększyła 
się integracja mieszkańców gminy oraz wzmocniło 
się upowszechnianie kultury i aktywnej rekreacji. 
W ramach projektu zostały zrealizowane następu-
jące działania: pogadanka z dzielnicowym asp.st. 
Robertem Piwowarczykiem „Zasady bezpiecznego 
poruszania się rowerami po drogach gminnych” ; 
dwie prelekcje dietetyka „Zdrowe odżywianie i jego 
wpływ na samopoczucie” przeprowadzone przez 
Panią Anitę Michalik; cztery działania  - Marsze 
Nordic Walking „Ruszaj się dla zdrowia ścieżkami 
gminy”; trzy działania -Rodzinne Rajdy Rowero-
we – „Zwiedzanie okolic gminy”-ostatni rodzinny 
rajd rowerowy połączony był z pokazem strażackim 
przeprowadzonym przez OSP Równe pt: udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej na łące u sołtysa 
wsi Równe wraz z biesiadą przy ognisku; zimowa 
wycieczka –KULIG z ogniskiem w gospodarstwie 
agroturystycznym „Leszczynowe Zacisze” w Roza-
linie; konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze miejsce 

w mojej gminie” oraz impreza plenerowa –„Dzień 
Rodziny w Równem”.

   Kolejnym punktem wydarzenia było ogłoszenie 
wyników konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze 
miejsce w mojej gminie”. Przewodnicząca komisji 
jury p. Renata Karyś odczytała protokół  i w asyście  
p. Jakuba Podsiadły zostały wręczone nagrody, dy-
plomy i upominki za udział w konkursie fotograficz-
nym. Na podium znalazły się osoby: 

I Miejsce –Anna Zbrzeźniak zam. Równe,
II Miejsce Justyna Dziedzic zam. Kąty Wielgi, 
III miejsce Michał Zbrzeźniak zam. Równe, 
Wyróżnienie Szymon Kur-Mazur zam. Kąty 

Wielgi.
Zarząd KGW Równe serdecznie podziękował 

członkom komisji za zaangażowanie i pracę w ko-
misji jury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za prze-
prowadzenie pokazu strażackiego. Prezes Dh.Piotr 
Wronka wraz z zarządem OSP Równe odebrał 
podziękowanie z rąk vice-przewodniczącej KGW. 
Słowa uznania zostały skierowane również do za-
proszonych gości za dotychczasową współpracę z 
Kołem Gospodyń Wiejskich, którzy otrzymali upo-
minki. Wszystkim uczestnikom projektu „Aktywne 
Równe z rowerem i kijkiem” zostały wręczone dy-
plomy i upominki-magnesy i długopisy. Jest nam 
niezmiernie miło, że nasze przedsięwzięcia przycią-
gnęły liczną grupę odbiorców, głównie dzieci i mło-
dzież-tak mówiła przewodnicząca. 

Niespodzianką dla zgromadzonej publiczno-
ści była chwila, kiedy Zarząd OSP Równe wręczał 
uczestnikom pokazu strażackiego nagrody. Miłym 
zaskoczeniem było wyróżnienie statuetkami stra-
żackimi osób z największym wynikiem poprawnie 
wykonanej resuscytacji:

I Miejsce Sebastian Skowerski-100%, 
II Miejsce Anna Zbrzeźniak-99% 
III Miejsce Barbara Skowerska-96%.
Z kolei prezes OSP Równe dh.Piotr Wronka 

podkreślił - „Cieszymy się, że nasz pokaz strażacki 
wzbudził zainteresowanie wśród najmłodszych” 

W trakcie trwania festynu można było podziwiać 
wystawę składającą się z trzech planszy opowiada-
jących o zrealizowanym projekcie przygotowaną 
przez Karolinę Wronka. Wszyscy obecni na im-
prezie mogli wziąć udział w bezpłatnych atrakcjach 
ufundowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w 

Równem ze środków Fundacji Orlen. Można było 
skorzystać z poczęstunku w postaci grila, ciasta, 
kawy, herbaty oraz lodów. Dla dzieci czekało wie-
le atrakcji m.in. zabawa z animatorem, dmuchane 
zjeżdżalnie i zamek, darmowa wata cukrowa i po-
pcorn.

Impreza plenerowa „Dzień rodziny w Równem” 
została realizowana ze środków Fundacji Orlen- 
„Moje miejsce na Ziemi” w ramach projektu „Ak-
tywne Równe z rowerem i kijkiem” przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Równem.

Opr. Hanna Wronka
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Samorząd

Przetarg na remont zabytkowej 
kamienicy w Markach

Uwaga, zamknięcie parkingu

Jednogłośne absolutorium i wotum  
zaufania dla Burmistrza  
Pawła Bednarczyka! Samorząd Województwa Mazowieckiego decydował o przekazaniu 110 tys. 

zł z przeznaczeniem na prace  przy remontach kamienic przy Piłsudskiego 82 w 
Markach. Dodatkowe pieniądze w budżecie miasta zabezpieczyła również Rada 
Miasta. Dlatego można było ogłosić przetarg na remont i przebudowę elewacji 
zabytkowego obiektu – historycznej pamiątki po angielskich przemysłowcach – 
kamienicy Briggsów.

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź” od najbliższego poniedziałku, tj. 21 czerwca 2021r. 
do odwołania zamknięty zostanie parking znajdujący się naprzeciwko dworca PKP. Kierowców prosimy o wyrozumiałość 
oraz stosowanie się do obowiązujących zakazów. Przystanek autobusowy zostaje tymczasowo przeniesiony na ul. Kościuszki 
w Tłuszczu.

Zadaniem potencjalnego wykonawcy 
będą m.in. izolacja ścian piwnicznych, re-
mont ścian zewnętrznych budynku i do-
posażenie budynku w elementy instalacji 
wentylacji grawitacyjnej. Na oferty firm 
zainteresowanych udziałem w przetargu 
Marki czekają do 28 czerwca. O wyborze 
wykonawcy tego zlecenia zdecydują trzy 
czynniki: zaproponowana cena, ewentu-
alne skrócenie terminu realizacji i okres 

gwarancji. Najpóźniej obiekt musi być 
gotowy do połowy listopada tego roku. 
Szczegóły przetargu   na stronie https://
marki.logintrade.net/zapytania_ema-
il,47821,768a02c350549c32585575742d6c-
29da.html

Marki złożyły wniosek o dofinanso-
wanie remontu kolejnej kamienicy Brig-
gsów do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Przypominamy, że na czas trwania prac został wyznaczony tymczasowy parking zlokalizowany na terenie dawnego targowiska 
miejskiego przy ul. Warszawskiej (wjazd od ul. Wiejskiej).

Podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 15 czerwca 
2021r. przedstawiono raport o stanie Gminy Tłuszcz, czego następstwem było jed-
nogłośne udzielenie wotum zaufania  Burmistrzowi Tłuszcza.

Po zapoznaniu się z dokumentację 
przekazaną przez Skład Orzekający Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w War-
szawie oraz uchwałą Komisji Rewizyjnej, 
które wniosła o udzielenie absolutorium, 
Rada Miejska w Tłuszczu jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z tytułu wykonania bu-
dżetu Gminy Tłuszcz za 2020 rok oraz w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmi-

strzowi Tłuszcza.
Jednogłośne udzielenie absolutorium 

oraz wotum zaufania jest wyrazem doce-
nienia pracy, jaką władze gminy wkłada-
ją w jej rozwój. 2020 rok dla każdego z 
nas, jak również dla samorządu był trud-
nym czasem, podczas którego włodarze 
musieli podjąć szereg znaczących decyzji 
spowodowanych pandemią COVID-19. 
Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy 

zrealizowaliśmy inwestycje za ponad 13 
mln zł, które przyczyniają się do rozwoju 
gminy.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk 
podziękował Radnym za zaufanie oraz 
zapewnił o gotowości do dalszej współ-
pracy, dzięki której możliwa będzie reali-
zacja kolejnych inwestycji służących po-
prawie warunków życia mieszkańców na 
terenie naszej gminy. Wyrazy uznania za 
wykonaną pracę skierował w kierunku 
Zastępcy Waldemara Banaszka, Skarb-
nik Gminy Haliny Kusak oraz pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Ulica Szkolna w Zielonce
w remoncie

Ulica Szkolna w Zielonce przechodzi modernizację. Obecnie trwa etap budowy 
kanału deszczowego. Pierwsze roboty drogowe były prowadzone w ul. Chopina, 
gdzie rozpoczęły się prace przy kanalizacji deszczowej dla ul. Szkolnej.

Front robót przeniósł się już na ulicę Szkolną i od kilku dni wykonywane są w 
drodze studnie kanału deszczowego. Wykonawca usunął też kolizje związane z trasą 
wodociągu.

W najbliższym czasie - etap związany z przebudową ogrodzenia szkolnego.

Tłuszcz
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Przebudowa ulicy Sikorskiego w Wołominie

Samorząd

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1363)  zawiadamia się, że w dniu 30 marca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie  
w sprawie wydania decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, działający 
przez pełnomocnika Pana Jerzego Żelech.
Działki usytuowania obiektu:
- działki w istniejącym pasie drogowym:
Gmina Tłuszcz
obręb 0024 Wólka Kozłowska, działki nr ew.: 469/1, 254/6, 
- działki w projektowanym pasie drogowym, działki podlegające podziałowi do przejęcia 
pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery 
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
Gmina Tłuszcz
obręb 0024 Wólka Kozłowska, działki nr ew.: 170 (170/2, 170/1), 250 (250/2, 250/1), 
478/1 (478/4, 478/5), 365 (365/1, 365/2), 364 (364/1, 364/2), 201 (201/2, 201/1),
- działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę 
innych dróg publicznych, przebudowę zjazdów, niewchodzące w skład projektowanego 
pasa drogowego (tłustym drukiem - numery działek po podziale przeznaczone pod 
budowę/przebudowę):
Gmina Tłuszcz
obręb 0024 Wólka Kozłowska, działki nr ew.: 170 (170/1), 478/1 (478/5), 250 (250/1), 
201 (201/1), 364 (364/2), 199.

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 35 ust. 
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), 
Wojewoda Mazowiecki w dniu 12 maja 2021 r. wydał postanowienie Nr 618/SAAB/2021, 
w  którym nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości i braków  
w dokumentacji projektowej, w terminie 60 dni.

Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 
13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 
22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. 

Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. 
Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia 
postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych.  

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać 
przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jeden Klient do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości pomiędzy 
osobami oraz  nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz 
zasłaniania ust i nosa. 

Osoba odbierająca dokumentacje z urzędu winna używać rękawiczek jednorazowych, 
zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 
dnia publicznego ogłoszenia. W  trakcie prowadzonego postępowania, o czynnościach 
tutejszego organu, strony postępowania będą informowane w drodze publicznych 
obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.
WI-I.7820.2.5.2021.RR
Data publicznego ogłoszenia 24 czerwca 2021 r.

Rozpoczyna się przebudowa ul. Si-
korskiego w Wołominie – podpisano 
już umowę. 

Ulica Sikorskiego jest jedną z głów-
nych arterii miasta. Dziennie pokonują 
ją liczne auta, piesi i rowerzyści. To waż-
ne, żeby odcinek o największym natę-
żeniu ruchu, od ul. Wileńskiej do ul. 1 
Maja, został przebudowany jak najszyb-
ciej. Zgodnie z planem nowa droga zo-
stanie oddana do użytku mieszkańców 
już za rok. 

Inwestycja usprawni płynność ruchu 
samochodowego i przede wszystkim 
zwiększy spokój i bezpieczeństwo miesz-
kańców. 

Koszt realizacji inwestycji to prawie 2 
mln zł.

Budowa ul. Jodłowej
Podpisano umowę na budowę ul. 

Jodłowej w Wołominie. 

Zakres inwestycji obejmuje m.in. bu-
dowę jezdni wraz z placem do zawraca-
nia, budowę elementów bezpieczeństwa 
ruchu, chodników, zjazdów, poboczy, 
odwodnienia. W ramach poprawy bez-
pieczeństwa zamontowana zostanie li-
nia napowietrzna oświetlenia ulicznego 
wraz z montażem oświetlenia LED.

Zakończenie prac budowlanych pla-
nowane jest w listopadzie 2021 r.

Prace drogowe 
w Radzyminie
Budowa ulicy Przemysłowej i alei 

Lecha Kaczyńskiego w Radzyminie 
idzie pełną parą. Już wkrótce przejezd-
ne będzie widoczne na zdjęciu rondo 
przy ul. Weteranów i Przemysłowej. 

W ciągu najbliższych trzech miesięcy 
planowane jest rozstrzygnięcie przetargu 
na 2 etap od Mokrej do Wyszyńskiego. 
Równolegle trwają już prace nad organi-
zacją ruchu ograniczającą tonaż w śród-
mieściu.

Wołomin



5Wiadomości.pw
WWW.WIADOMOSCIPW.PLreklama tel. 694-759-987

Porozumienie 
Radzymina z 

Nadleśnictwem 
w sprawie dróg

Zielonkowski ZGK  
zyskał nowy sprzęt

Samorząd

Dh Katarzyna Ołdak 
została nowym Prezesem 

OSP Dzięcioły

27 lata na rynku 
poszukuje pracowników na stanowiska

KSIĘGOWA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ 
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
Oczekujemy: Mile widziana znajomość 
obsługi programu Comarch Optima,

Wiedza z zakresie księgowości,
rachunkowości oraz kadr i płac

MAGAZYNIER
Oczekujemy: Mile widziane

uprawnienia na wózki widłowe
Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w oparciu o 
umowę o pracę

CV składać na adres:
07-130 Łochów, ul. Aleja Łochowska 4;

lub e-mail: warmet@poczta.onet.pl

Na terenie gminy Radzymin istnie-
je wiele dróg, które użytkowane są jak 
publiczne, chociaż w praktyce to te-
ren leśny. Takie drogi mogą w każdej 
chwili zostać zamknięte dla ruchu, a 
poruszanie się nimi grozi nałożeniem 
mandatu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonce jest bogatszy nowy sprzęt. To za-
miatarka najwyżej klasy: trzykrotnie cichsza, bardziej ekologiczna (spełnia normy 
emisji PM 2.5 i PM 10), posiada większy pojemnik na nieczystości, posiada szerszą 
powierzchnię zamiatania, posiada myjki ciśnieniowe które w czasie pracy zapo-
biegną tworzeniu się tumanów kurzu. 

Burmistrzowi Radzymina  - Krzysz-
tofowi Chacińskiemu udało się to upo-
rządkować. Zawarł porozumienie z 
Nadleśniczym Arturem Delegaczem 
udostępniające drogi leśne dla ruchu.

Długoterminowo wszystkie takie od-
cinki będą przejmowane przez gminę 
poprzez specustawę drogową (np. Sasan-
kowa, Ceglana, Lipowa).

Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią 
Covid-19, przeprowadzono Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Dzięcioły, 
podczas którego wybrano nowego Prezesa jednostki. Druhna Katarzyna Ołdak 
została wybrana na zaszczytną funkcję Prezesa i zastąpiła na tym miejscu Śp. dh 
Edwarda Marszała, który odszedł na wieczną służbę.

Pani Katarzyna Ołdak jest pierwszą kobietą w historii Gminy Tłuszcz pełniącą 
funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowo wybranej Pani Prezes składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji dalszych zamierzeń 
i osiągnięcia wyznaczonych celów.

Zielonka jest obszerna, nie wszędzie 
można być w jednym czasie. Trzeba 
jednak wiedzieć, że Zakład Gospodarki 
Komunalnej zajmuje się również: dba-
niem o zieleń miejską, obsługą przejść 
dla pieszych przez stopków na przej-
ściach w drogach do szkół i przedszkoli, 
porządkowymi pracami interwencyjny-
mi, opróżnianiem miejskich koszy na 
śmiecie i wieloma innymi działaniami 
z zakresu porządku i czystości. Taki za-
kres działań, mimo starań i ogromnego 
zaangażowania w prace pracowników 
Zakładu, przy niskiej liczebności kadry 
i ogromnym obszarowo zakresie, znacz-
nie obniża możliwość codziennej inter-
wencji w całym mieście. 
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Samorząd

Rekord Wodociągu  
Mareckiego!

Zielonka wznawia nabór wniosków - deszczówka

Ulica Focha w Zielonce już z odwodnieniem

Nowy obiekt sportowy w Ząbkach

Warszawskie rowery miejskie można zostawiać  
w Markach, a mareckie - w Warszawie

Jasienica ma wielkie serce

Wodociąg Marecki wtłoczył do sieci rekordową ilość wody w swojej historii. Do 
Marek popłynęło 7407 m. sześc. Poprzedni rekord pochodził z czerwca 2019 r. 
Wówczas do sieci wodociągowej trafiło 7284 tys. m. sześc., a mieszkańcy zwracali 
uwagę na spadek ciśnienia wody. Mimo gigantycznego zapotrzebowania w ostat-
nich dniach (upały), taka historia już się nie powtórzyła.

„Dzisiaj jesteśmy w o niebo lepszej 
sytuacji niż dwa lata temu. Od lutego 
2020 r. działa bowiem Stacja Uzdatnia-
nia Wody nr 2, wybudowana na Czarnej 
Strudze. Gdyby jej nie było, Stacja Uzdat-
niania Wody nr 1 (przy ul. Żeromskiego) 
miałaby ogromne problemy z zapewnie-
niem właściwego poziomu dostaw – tak 
naprawdę musiałaby się posiłkować za-
pasami zgromadzonymi w zbiornikach 
retencyjnych. Tymczasem miasto rośnie 
jak na drożdżach, odbiorców przybywa, 

dlatego budowa SUW2 była niezbęd-
na. W upalne dni oba SUWy dają sobie 
świetnie radę!” – czytamy na profilu FB 
Wodociągu Mareckiego.

Budowę SUW2 wsparła finansowo 
Unia Europejska z Funduszu Spójno-
ści. Dzięki pieniądzom z UE Wodo-
ciąg Marecki rozbudował praktycznie 
od zera sieć kanalizacji sanitarnej. W 
sumie miejskiej firmie udało się do tej 
pory zdobyć około 107 mln zł pomocy 
z Brukseli.

Dzięki zaangażowaniu społeczności Zespołu Szkół w Jasienicy na czele z Dy-
rektor Agnieszką Walaśkiewicz oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Urszulą 
Marczak, Radnych Pana Bogdana Jusińskiego oraz Adama Kisiela przy wejściu do 
placówki stanęło serce na nakrętki.

Jak możemy się przekonać po ilości 
nakrętek, które trafiają do serca znaj-
dującego się przy Urzędzie Miejskim w 
Tłuszczu jest to świetny pomysł pomo-
cy potrzebującym, który dodatkowo w 
doskonały sposób uświadamia ludziom, 
czym tak naprawdę jest recykling i jaki 
można dzięki niemu osiągnąć pożytek. 
Przypominamy, że do pojemnika można 
wrzucać plastikowe nakrętki – nieza-

leżnie od wielkości, kształtu czy koloru. 
Mogą to być nakrętki po napojach, ka-
wie, mleku, jogurcie, a także płynach do 
płukania czy szamponach. Zachęcamy 
do zaangażowania się w zbiórkę i proszę 
pamiętać o piciu dużej ilości napojów 
ze względu na wysokie temperatury na 
zewnątrz. Nie musimy chyba przypo-
minać, gdzie powinny trafić nakrętki od 
butelek?

W związku z dużym zainteresowa-
niem drugą edycją programu dofinan-
sowania zakupu i montażu zbiorni-
ków na deszczówkę, samorząd Miasta 
Zielonka postanowił o przeznaczeniu 
dodatkowej puli pieniędzy na kolejne 
dofinansowania. Tym samym wznawia 
nabór wniosków.

Rada Miasta Zielonka pod-
czas sesji zwiększyła pulę środków 
przeznaczonych na program o 89 
tysięcy złotych. W sumie na program za-
planowanych zostało 139 tysięcy złotych.  
Dotychczasowa edycja programu wy-
czerpała środki (50 tysięcy złotych) i za-
kończyła się akceptacją 25 wniosków.

Wznowione zbieranie wniosków po-
trwa do wyczerpania zasobów, warto 
więc jak najszybciej złożyć formularz, 

gdyż do pozyskania jest nawet do 3500 
złotych na wykonanie instalacji groma-
dzenia i zagospodarowania wód opa-
dowych i roztopowych na nieruchomo-
ściach.

Dodatkowe informacje udzielane są 
również w Wydziale Ochrony Środowi-
ska, Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5 
oraz pod numerem telefonu: 22 761 39 
19 (w godzinach pracy urzędu).

Trwają intensywne prace budowlane 
w ulicy Focha w Zielonce.

Wykonawca zakończył etap związany 
z kanalizacją deszczową. Droga posiada 
już odwodnienie, teraz kolej na jezdnię i 
chodniki. Obecnie tyczone są krawężniki 
na ostatnim z odcinków drogi i układana 
jest konstrukcja jezdni i chodników. Wy-
konawca prowadzi równocześnie prace 
telekomunikacyjne i energetyczne.

Wartość inwestycji to blisko 1,8 mln zł.

Siłownia plenerowa typu street wor-
kout jest już dostępna dla mieszkań-
ców Ząbek. Obiekt znajduje się w po-
bliżu siłowni plenerowej i placu zabaw 
przy ul. Wolności. Służy do kalisteniki. 

Kalistyka to aktywność fizyczna pole-
gająca na treningu oporowym opartym 
na ćwiczeniach z wykorzystaniem wła-
snej masy ciała, takie jak np. „pompki”, 
„mostki”, „brzuszki” i „dipy”. Jest często 
łączona ze stretchingiem. Koszt siłowni 
to   ok. 25 000 zł. Jest to już trzeci tego 
typu obiekt w Ząbkach. Pozostałe znaj-
dują się przy ul. Dzikiej i przy pływalni 
miejskiej. Obiekt został zrealizowany 
w ramach propozycji złożonych przez 
mieszkańców w 2020 roku.

Wiosną tego roku, z powodów praw-
nych, systemy rowerów Veturilo i Ko-
łoMarek, zarządzane przez firmę Next-
bike, nie były kompatybilne. Teraz jest 
już inaczej.

Znów można warszawskie rowery do-
kować w mareckich stacjach, a mareckie 
– w warszawskich. Użytkownicy Veturilo  
mogą korzystać z rowerów KołoMarka, a 
KołoMarka – z Veturilo. W Markach do 
dyspozycji jest 75 rowerów ulokowanych 
w pięciu stacjach, przede wszystkim 
wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego. 
Pierwsze 20 minut jest bezpłatnie, potem 
w obu miastach obowiązują identyczne 
opłaty.
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Jubileusze małżeństwa w Radzyminie

Społeczeństwo

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin” 
dofinansowany jest ze środków 

Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy 
o realizację zadania publicznego na kwotę 60.000 zł. 
Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

zasięg działania punktu:  
gminy Marki, Ząbki i Zielonka 

Szanowni Państwo, 
Wychodząc naprzeciw sytuacji zagrożenia epidemicznego, chcemy działać na rzecz 
normalizowania samopoczucia psychicznego. W związku z zaistniałą sytuacją 
zachęcamy do korzystania z telefonicznej doraźnej pomocy psychologicznej 
w czasie dyżuru dyspozytora i konsultacji u specjalistów w formie online 
i w kontakcie osobistym.

Dyżur dyspozytora:
poniedziałek – 13.00 - 17.00 
środa – 9.00 - 13.00
piątek – 9.00 - 13.00

Można do nas dzwonić w trakcie dyżurów lub umówić się na spotkanie ze specjalistą 
za pośrednictwem maila.

Można również umówić się do specjalisty na konsultację psychologiczną, 
wychowawczą (pedagogiczną) lub socjalną w formie on-line lub w kontakcie 
osobistym.

Specjaliści przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00. 
tel: 660 907 563, e-mail: kontakt@propracownia.pl 

Dbajmy o siebie wzajemnie! 
Zespół Stowarzyszenia PRO

OGŁOSZENIA 
DROBNE

DAM PRACĘ

PRACA TŁUSZCZ. POSZUKUJEMY 
OSÓB Z ORZECZENIEM  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
DO PRACY PRZY OCHRONIE 
ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO  

W TŁUSZCZU. DOŚWIADCZENIE 
NIEWYMAGANE.  

TEL. 577 303 512

Haki – Tłumiki
Sprzedaż, montaż

Zielonka, 
ul. Poniatowskiego 49

Tel. 600-706-809

Katarzyna Pakosińska z mężem w Kobyłce

Denis Urubko w Kobyłce

Dyrektor warszawskiej Zachęty 
w wołomińskim Muzeum  

Nałkowskich

Jubileusz 50., 60. i 65-lecia małżeństwa uczczono w gminie Radzymin w sposób 
wyjątkowy. Scena Cegielnia, gdzie zorganizowano galę, wypełniła się po brzegi Ju-
bilatami oraz ich rodzinami.

Katarzyna Pakosińska – znana  
z uśmiechu i miłości do Gruzji artyst-
ka kabaretowa, dziennikarka, aktorka 
i konferansjerka, współzałożycielka i 
była członkini Kabaretu Moralnego 
Niepokoju wraz z mężem Iraklim Basi-
lashvilim, z którym niedawno wygrała 
1. edycję programu Power Couple go-
ściła w Kobyłce.

Na zaproszenie Burmistrz Miasta Edyty Zbieć, trenera Grzegorza Engela i dy-
rektora Tomasza Szturo w Szkole nr 3 w Kobyłce gościł Denis Urubko, zdobywca 
wszystkich ośmiotysięczników świata. 

Muzeum imienia Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie  przyciąga coraz 
liczniejsze grono entuzjastów historii i sztuki. Ostatnio odwiedziła je Hanna Wró-
blewska, dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Z Burmistrz Kobyłki – Edytą Zbieć 
rozmawiali między innymi o przyszłych 
wspólnych projektach. A Sebastian Bu-
dziszewski, który promuje Kobyłkę po-
kazał parze miasto. 

Burmistrz Radzymina – Krzysztof 
Chaciński dokonał uroczystego wręcze-
nia medali przyznanych przez Prezyden-
ta RP z okazji 50. rocznicy małżeństwa. 
Pamiątkowe legitymacje i dyplomy wrę-
czyła Jubilatom kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego pani Halina Karasiewicz. 
Galę poprowadził Krzysztof Dobrzy-

niecki zastępca Burmistrza Radzymina, 
dla którego wydarzenie to było szcze-
gólnie wzruszające również dlatego, że 
wśród najstarszych stażem Jubilatów (65 
lat małżeństwa) byli jego dziadkowie, 
Stanisława i Heronim Dobrzynieccy.

Małżeństwa, które obchodziły jubi-
leusz 60-lecia małżeństwa otrzymały 

pamiątkowe statuetki i upominki. Mał-
żeństwu z 65-letnim stażem przyznano 
statuetkę w kształcie serca.

Wydarzenie uświetnił występ zespo-
łu wokalno-kostiumowego "Nadzieja" z 
Radzymina, działający przy Instytucie 
Tradycji Narodowej, który prowadzi 
pani Urszula Bartosiak. Utwory z daw-
nych lat zachęciły publiczność do tańca 
i sentymentalnych wspomnień.

Zapewne wszyscy, nawet ci, którzy 
nie interesują się himalaizmem, słyszeli 
o jego brawurowej akcji w styczniu 2018 
roku, gdy wspólnie z Adamem Bieleckim, 
Piotrem Tomalą i Jarosławem Botorem 
przerwał zimową wyprawę na K2 i wziął 
udział w akcji ratowniczej na Nanga Par-
bat. Jej celem była pomoc schodzącej ze 
szczytu Élisabeth Revol. Denis Urubko 
razem z Adamem Bieleckim dotarli do 
Revol i sprowadzili ją do obozu, a potem 
helikoptera - o tej bohaterskiej akcji ra-
tunkowej w ekstremalnych warunkach 
było głośno w polskich i światowych me-
diach.

Dla uczniów klas 4-8 naszej kobyłkow-
skiej szkoły Denis Urubko poprowadził 
specjalną lekcję, podczas której opowie-

dział między innymi o tamtej trudnej 
nocy. Mówił o swoich doświadczeniach, 
o tym, jak wygląda życie wspinacza wy-
sokogórskiego - uczniowie z dużym za-
interesowaniem oglądali filmy z wypraw 
i ataków szczytowych na najwyższe góry 
świata.

Denis Urubko jako piętnasty człowiek 
w historii zdobył wszystkie 14 ośmioty-
sięczników – tak zwaną Koronę Himala-
jów i Karakorum – i jako ósmy na świecie 
dokonał tego bez użycia butli tlenowych. 
Łącznie wykonał ponad dwadzieścia 
wejść na ośmiotysięczniki. Wytyczył 
nowe trasy w stylu alpejskim na Piku Po-
biedy, Manaslu, Broad Peak, Cho-Oyu, 
Lhotse i Gasherbrum II. Zdobył zimą 
szczyty Makalu i Gasherbrum II.

Spotkanie było okazją do obejrzenia wystawy „Nie wiem, kto opowiedział mi tę hi-
storię” Mikołaja Chylaka, Ady Rączki i Natana Kryszka oraz przyczynkiem do rozmo-
wy na temat funkcjonowania enklaw kultury w mniejszych miastach i miasteczkach.  
Anna Łazar - kuratorka wystawy  przybliżyła zwiedzającym formy o dużym ładunku 
abstrakcji.
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Zaciętą walkę stoczył podczas Mi-
strzostw Polski Pointfighting PZKB w 
Bałtowie. Aby dobra forma pozwoliłą za-
liczyć Adamowi kolejne udane występy 
w kraju i za granicą.

Reprezentanci wołomińskiego Klubu 
stanęli na wysokości zadania! Brązowe 
krążki przywieźli również Jerzy Dudek - 
Dmochowski oraz Izabela Sobczak.

Hala pneumatyczna nad 
kobyłkowskim boiskiem

Mistrz Polski w KickBoxingu z Wołomina

Wołomiński 
sport

XI zawody 
wędkarskie - 

Memoriał  
Jerzego Turka

Wołomin miastem wspaniałych 
młodych ludzi!

Sport i rekreacja

O tzw. balonie, czyli hali pneumatycznej nad pełnowymiarowym boiskiem na 
OSiR Kobyłka mówi się od lat, ale teraz miasto jest już nieco bliżej realizacji tego 
projektu – a o tym, jak bardzo jest ważny już nie raz mówiły środowiska sportowe, 
pisząc nawet list w tej sprawie.

Jest już gotowy projekt, a jego realiza-
cja będzie możliwa, jeśli Kobyłka pozy-
ska środki zewnętrzne (takie sezonowe 
zadaszenie boiska kosztuje ok. 2,8 mln 
zł). Złożono wniosek do Ministra Kultu-
ry, dziedzictwa Narodowego i Sportu o 
dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
w ramach programu budowy zadaszeń 
boisk piłkarskich – miasto ubiega się 
o prawie 1,4 mln zł, drugie tyle trzeba 
wyasygnować ze środków własnych. Ale 
rozbudowa bazy sportowej jest już wręcz 
palącym tematem - dotychczasowe zaple-
cze do treningów jest niewystarczające. 
Już teraz największy klub sportowy w 
Kobyłce MKS WICHER sygnalizuje, 
że czekają ich decyzje, czy trenować ze 
wszystkimi chętnymi zawodnikami jak 
dotychczas, czy wybierać tych, którzy 
są najlepsi. A przecież idea sportu, 
jako możliwość rozwoju dla każdego, 
niezależnie od warunków fizycznych, 
stoi w sprzeczności z treningami tylko dla 
najbardziej rokujących zawodników. Aby 
uniknąć takich i innych decyzji koniecz-
ne są kolejne obiekty, bo dzieci, a zarazem 
chętnych do uprawiania sportu szybko w 
Kobyłce przybywa.

Burmistrz Kobyłki – Edyta Zbieć pi-
sze na swoim Facebooku : „Cieszy mnie 

to, bo hala penumatyczna pozwoliłaby 
prowadzić treningi niezależnie od pory 
roku – a bywa, że zimą część zespołów 
dziecięcych i młodzieżowych nie ma 
możliwości treningu na salach gim-
nastycznych, bo mamy ich w Kobyłce 
ograniczoną liczbę, a są jeszcze inne 
rodzaje sportu, na które są zajmowane 
(zresztą wynajem sal sporo kosztuje klub 
– w 2020 roku wyliczono, że zapewnie-
nie sal gimnastycznych dla wszystkich 
drużyn kosztowałoby blisko 47 tys. zł). 
Balon polepszyłby sytuację nie tylko 
piłkarzy (nie mówiąc o możliwościach 
komercyjnego wynajmu i zwiększenia 
możliwości finansowych) – czas, w 
którym wynajmują sale gimnastyczne 
niejako „wróciłby” do szkół i stworzyłby 
możliwość np. rozwoju nowych sekcji itp.

Trzymamy więc kciuki za nasz 
złożony wniosek i pozyskanie środków 
zewnętrznych – absolutnie wspie-
ram rozwój sportu w Kobyłce i nie 
wyobrażam sobie że moglibyśmy 
odpuścić możliwość stworzenia boiska 
pod balonem. Trzymam kciuki, aby 
wszystkie decyzyjne osoby w naszym 
mieście myślały tak samo, gdy już nadej-
dzie czas na określenie stanowiska w tej 
sprawie.”

Wołomin ma Mistrza Polski w Kick-
Boxingu! To Adam Sobczak zawodnik 
z Wołominskiego Centrum Sztuk Wal-
ki – Grupa Tramp. 

II Memoriał im. Mirona Cicheckie-
go odbył się w Wołominie. Był to ukłon 
za wieloletnią działalność sportową i 
społeczną Mirona Cicheckiego - Hono-
rowego Obywatela Wołomina.

Zakończyły się XI zawody wędkar-
skie - Memoriał Jerzego Turka Wszystko 
dzięki kołu wędkarskiemu nr 29 w Ko-
byłce i Prezesowi Zbyszkowi Turkowi.

W Wołominie zrobiło się głośno o młodej Oliwii Katowicz, która otrzymała 
powołanie i debiutowała w kadrze narodowej U-19 oraz zdobyła III miejsca w 
Centralnej Lidze Juniorek U-17 w sezonie 2020/2021.

Prawie 100 zawodników z rocznika 
2013 zagrało na głównej murawie stadio-
nu Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan 
Wołomin ku pamięci imiennika woło-
mińskiego stadionu.

Zawody odbyły si e tradycyjnie na naj-
wyższym poziomie. Goszczono gości - 
Żonę Pana Jerzego Turka - Bolesławę Tu-
rek, Brata - Konstantego Turka i aktora 
Andrzeja Grabarczyka. Było niezwykle 
przyjaźnie i miło.

Oliwia to wychowanka radnego Wojciecha Plichty, który wierzył w sukces zawod-
niczki do samego końca. 


