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Przywrócimy dawny blask jednej z najważniejszych pamiątek historycznych naszego miasta  – zapowiada Jacek Orych, 
burmistrz Marek. Ratusz rozstrzygnął przetarg na modernizację pierwszych ośmiu kamienic Briggsów, położonych w sa-
mym sercu miasta wzdłuż Alei Marszałka Piłsudskiego. 

Dokończenie str. 3

Dziś jeszcze z zewnątrz zaniedbane, w 
najbliższych miesiącach zaczną zmieniać 
oblicze ciesząc oko zarówno mieszkań-
ców, jak i kierowców jeżdżących przez 

Marki. Najkorzystniejszą ofertę w prze-
targu złożyła warszawska fi rma Inter-
-Profi l, która wyceniła prace na ponad 
1,88 mln zł brutto. Jeśli nie będzie odwo-

łań, ostateczna umowa powinna zostać 
podpisana w przyszłym tygodniu.

Miasto Ząbki otrzymało dofi nansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które zostanie przekazane 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, obejmujące dwa zadania inwestycyjne: budowa treningowego boiska piłkarskiego 
przy ul. Słowackiego 21 w Ząbkach na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach oraz przebudowa boiska 
piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

W ramach zadania budowa treningo-
wego boiska piłkarskiego zostanie wyko-
nane pełnowymiarowe boisko piłkarskie 
z nawierzchnią syntetyczną z niezbędną 
infrastrukturą i wyposażaniem oraz z 
monitoringiem. Wykonanie boiska po-
zwoli stworzyć w bezpośrednim sąsiedz-
twie Warszawy ośrodek treningowy, 
z którego będą mogły korzystać m.in. 
młodzieżowe reprezentacje Polski w 
piłce nożnej. Na mocy umowy z PZPN 
organizowane będą konsultacje oraz 

spotkania międzynarodowe w różnych 
kategoriach wiekowych. Koszt całego 
zadania wyniesie 1 763 640 zł. a dofi nan-
sowanie 800 000 zł.

Inwestycja została zakwalifi kowana do 
Programu inwestycji o szczególnym zna-
czeniu dla sportu – Plan Roczny na rok 
2016 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach zadania przebudowa bo-
iska piłkarskiego przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Ząbkach, zostanie wykona-

na przebudowa istniejącego boiska do 
piłki ręcznej na boisko do piłki nożnej 
o nawierzchni z trawy syntetycznej o 
wymiarach płyty boiska 30 m x 58 m i 
powierzchni 1740 m2 oraz ogrodzenie.

Powstały obiekt będzie ogólnodostęp-
ny z przeznaczeniem na zajęcia sportowe 
prowadzone dla uczniów SP3 oraz dla 
wszystkich chętnych osób, organizacji 
sportowych i innych szkół z terenu mia-
sta Ząbki. Koszt całego zadania wyniesie 
822 575 zł., dofi nansowanie 271 400 zł.

reklama  tel. 694-759-987

Na sesji Rady Miejskiej, która 
odbyła się 29 sierpnia burmistrz 
Elżbieta Radwan dzięki wygene-
rowanym oszczędnościom w cią-
gu 2016 roku wprowadziła aż 13 
całkiem nowych zadań inwesty-
cyjnych. Jak twierdzą urzędnicy 
jest to wynik dobrego zarządzania 
i gospodarskiego podejścia do fi -
nansów gminnych.

Na str. 4 prezentujemy nowe za-
dania inwestycyjne.
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Dokończenie tekstu ze str. 1

- To ważny dzień dla Marek. Kamie-
nice Briggsów znów będą wizytów-
ką naszego miasta.  We współpracy z 
konserwatorem zabytków zaczynamy 
przywracać im dawny blask – mówi 
Jacek Orych, burmistrz Marek.

W zakresie prac przewidziano re-
mont elewacji, wymianę tych okien i 
drzwi, które nie spełniają wymagań 
konserwatora zabytków, wykonanie 
izolacji pionowej i poziomej ścian piw-
nicznych oraz doposażenie kamienic w 
wentylację grawitacyjną. Te dwa ostat-
nie działania zabezpieczą budynki i ich 
mieszkańców przed wilgocią.

W tym roku wykonawca ma zreali-
zować prace w budynkach nr 76, 78 i 
80, w przyszłym do remontu pójdą nr: 
35, 37, 39, 43 i 86.

- Myślę, że to również świetna wia-

domość dla ponad 200 mieszkańców 
kamienic. W poprzednich latach wy-
konaliśmy remonty dachów, w ostat-
nim okresie doprowadziliśmy do 
wszystkich budynków brakujące me-
dia. Ale obecny przetarg  to największa 
od dekady inwestycja w substancję ko-
munalną w Markach – dodaje Marcin 
Dąbrowski, koordynujący projekt z ra-
mienia Zakładu Usług Komunalnych.

Kamienice Briggsów powstały pod 
koniec XIX w. Pomysłodawcami ich 
budowy byli założyciele fabryki przę-
dzalniczej – bracia Edward i John 
Briggsowie oraz ich wspólnik Ernest 
Posselt. To właśnie ta inwestycja po-
zwoliła przeistoczyć Marki z niedu-
żej osady w tętniący życiem punkt na 
przemysłowej mapie zaboru rosyjskie-
go. Warto zaznaczyć, że to właśnie w 
mareckiej fabryce rozbłysła pierwsza 

żarówka w Królestwie Polskim.
- Od niedawna w Polsce robi karierę 

termin „społeczna odpowiedzialność 
biznesu”. Ale na długo przed jego wy-
myśleniem, twórcy słynnej fabryki 
wdrażali zasady tzw. CSR w życie. Nie 
tylko wybudowali mieszkania dla pra-
cowników fabryki, ale ochronkę dla 
dzieci, wspierali budowę kościoła i 
ufundowali karetkę dla warszawskiego 
pogotowia. Dlatego staramy się zacho-
wać ich dziedzictwo  – podsumowuje 
Jacek Orych.

Trwają prace nad opracowaniem 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
miasta Marki, który będzie podstawą 
do ubiegania o dotacje m.in. na mo-
dernizację całego osiedla fabrycznego 
w kolejnych latach.

EW

Ząbki

Rusza rekrutacja do programu stypendialnego „Agrafk a Agory” – Lokalny 
Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek 2016/2017. Jest to projekt 
realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek od czerwca 2014 r.  Program 
współfi nansowany jest ze środków Miasta Ząbki.

Do kogo skierowany 
jest program stypendialny?

W tegorocznej edycji na stypendystów 
czekają 3 stypendia w wysokości 380 zł 
miesięcznie, w wypłacanych przez 9 mie-
sięcy, od października 2016 r. do czerwca 
2017 r.

Program skierowany jest do studen-
tów:
• od drugiego do ostatniego roku stu-

diów I stopnia,
• pierwszego i drugiego roku studiów 

II stopnia,
• od drugiego do ostatniego roku stu-

diów jednolitych magisterskich,
publicznych i niepublicznych szkół 

wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku 
życia, oraz zameldowani są na terenie 
Miasta Ząbki.

Co zrobić, aby otrzymać stypendium?
Aby mieć możliwość otrzymania na-

szego stypendium, musisz wziąć udział 
w rekrutacji składającej się z dwóch eta-
pów:

ETAP 1
• Napisz pracę długości 500-1000 

słów (około 2-4 strony A4) na te-
mat:  Jak Twoja wiedza lub umiejęt-
ności zdobywane podczas studiów 
mogą przyczynić się do rozwoju 
Miasta Ząbki lub jego społeczności 
lokalnej?

• Wypełnij Wniosek o stypendium
    Do wniosku załącz:

• zaświadczenie z uczelni, zawiera-
jące planowaną datę ukończenia 
studiów oraz średnią za rok akade-
micki 2015/2016,

• kserokopię dowodu osobistego 
(Osoba legitymująca się nowym 

dowodem osobistym -bez wska-
zanego adresu zameldowania- do-
łącza oświadczenie o zameldo-
waniu na terenie Miasta Ząbki ze 
wskazaniem  adresu) lub innego 
dokumentu potwierdzającego za-
meldowanie na terenie Ząbek (np. 
zaświadczenie o zameldowaniu),

• napisaną przez siebie pracę pisem-
ną na temat wskazany powyżej,

• oraz ewentualne załączniki po-
twierdzające osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe oraz ak-
tywność społeczną Kandydata (np. 
listy rekomendacyjne, zaświadcze-
nia, dyplomy, certyfi katy).

ETAP 2
Osoby, które w terminie złożą powyż-

szy wniosek z kompletem załączników 
zaproszone zostaną na rozmowę kwalifi -
kacyjną. Podczas rozmowy będzie moż-
na rozwinąć tematykę opisaną w pracy 
oraz przedstawić swoją aktywność spo-
łeczną i osiągnięcia naukowe, artystycz-
ne lub sportowe.

Do kiedy i gdzie 
mogę złożyć dokumenty?

GDZIE: 
• na portierni Trybuny Miejskiej 

(ul. Słowackiego 21)
KIEDY:  
• do 21 września
Masz pytania?

Napisz do nas na tpz@tpz.org.pl :)

Więcej informacji na stronie TPZ: 
www.tpz.org.pl 

w zakładce Obecnie realizowane 
projekty.

reklama!!!  tel. 694-759-987
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Pomoc komputerowa, szeroki zakres 
usług. Dojaz do klienta. Tanio! Tel. 791 
345 388

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

Tok-frez Toczenie, frazowanie, 
ostrzenie narzędzi CNNC, TIG, 3D, 
koła zębate Tok-frez, Wołomin, ul. 
Łukaszewicza 7 tel. (22) 787-61-80 

Posadzki mixkretem. Zacieranie 
mechaniczne. Tel. 797-357-222

Ogrodzenia betonowe Metalowe, 
panelowe Sprzedaż, montaż 

Tanio, szybko i solidnie
Tel. 600-551-008, 502-381-948

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

tel. 604-211-417

Nowe zadania inwestycyjne:
1. Wykonanie dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej budowy przed-
szkola przy Szkole Podstawowej nr 
7 w Wołominie. W ramach zadania 
planuje się wykonanie w cyklu dwu-
letnim projektów dla potrzeb budowy 
obiektów przedszkolnych 5 oddziało-
wych z oddziałami „żłobkowymi”

2. Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy przed-
szkola przy ul. Wiejskiej w Wołomi-
nie.W ramach zadania planuje się 
wykonanie w cyklu dwuletnim pro-
jektów dla potrzeb budowy obiektów 
przedszkolnych 5 oddziałowych z 
oddziałami „żłobkowymi”

3. Przebudowa Przedszkola nr 10 w 
Wołominie im. Misia Uszatka w 2017 
roku.Zadanie ma na celu wymianę 
wewnętrznych instalacji elektrycz-
nych oraz przebudowę dachu, powyż-
sze dostosowanie obiektu umożliwi 
dostosowanie obiektu do aktualnych 
przepisów przeciw pożarowych.

4. Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy ul. 
Ogrodowej w Wołominie.Wykonana 
zostanie dokumentacja projektowa 
odcinka ul. Ogrodowej od ul. Wileń-
skiej do ul. Legionów wraz z uzyska-

niem pozwolenia na budowę. Powyż-
sze pozwolenie umożliwi   budowę 
ulicy w latach następnych.

5. Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy ul. 
Powstańców w Wołominie.Wykona-
na zostanie dokumentacja projektowa 
odcinka ul. Ogrodowej od ul. Lipiń-
skiej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Powyższe umożliwi  bu-
dowę ulicy w latach następnych.

6. Modernizacja ul Poligonowej w Le-
śniakowiźnie na odcinku od ul. Roz-
wadowskiego do Al. Dębów.W związ-
ku z otrzymaną dotacja na realizację 
projektu „Modernizacja drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych zostanie 
wykonana budowa ul. Poligonowej w 
Leśniakowiźnie

7. Przebudowa ul. Gryczanej w Wo-
łominie na odcinku od ul. Szarej do 
ul. Sikorskiego.Planowane jest wyko-
nanie chodników oraz przebudowa 
drogi wraz z przyłączem kanalizacji 
deszczowej włączonym do ul. Sikor-
skiego.

8. Przebudowa ul. Sikorskiego w Woło-
minie na odcinku od ul. Wileńskiej 
do ul. Gryczanej.W 2016 roku pla-
nowana jest przebudowa odcinka ul. 
Sikorskiego od ul. Gryczanej do ul. 1 

Maja do ul. Wileńskiej. W 2017 roku 
planowane jest wykonanie przebudo-
wy pozostałego odcinka tej ulicy czyli 
od 1 Maja do ul. Wileńskiej. Zakres 
prac obejmował będzie przebudowę 
chodników i jezdni

9. Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy ul. Jodło-
wej w Wołominie.Wykonana zostanie 
dokumentacja projektowa dla potrzeb 
budowy ul. Jodłowej na odcinku od 
ul. Leszczyńskiej do ogrodów działko-
wych w Wołominie.

10. Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy ul. Weso-
łej w Wołominie.Wykonana zostanie 
dokumentacja projektowa budowy ul. 
Wesołej od ul. Kresowej do ul. Sosno-
wej wraz z uzyskaniem dokumentów 
formalno-prawnych umożliwiających 
wykonanie robót budowlanych w ko-
lejnych latach.

11. Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy ul. 
Traugutta w Wołominie na odcinku 
od ul. Sikorskiego do ul. Legionów.
Wykonanie dokumentacji projekto-
wej i uzyskanie dokumentów formal-
no-prawnych umożliwi wykonanie 
robót budowlanych

12. Wykonanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy ul. Par-
kowej w Wołominie.Wykonanie do-
kumentacji projektowej dla odcinka 
ulicy Parkowej od ul. Lwowskiej do 
ul. Armii Krajowej i uzyskanie doku-
mentacji formalno-prawnej umożli-
wiających rozpoczęcie robót budow-
lanych w kolejnych latach.

13. Budowa ul. Kleberga na odcinku ul. 
Wiosennej do ulicy Wiosennej II Wy-
konana zostanie dokumentacja pro-
jektowa wraz z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę odcinka ulicy Kleberga 
od ul. Wiosennej do ul. Wiosennej II, 
dokumentacja będzie zawierała roz-
wiązanie odwodnienia odcinka ulicy.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów 
został rozpoczęty pilotażowy program 
„Koperta Życia”. Inicjatorem akcji jest 
burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. 
Do przystąpienia do niej zachęcają le-
karze i pracownicy pogotowia ratun-
kowego. Działanie skierowane jest do 

osób przewlekle chorych, starszych i 
samotnych. Na czym polega? W spe-
cjalnie przygotowanych kopertach 
umieszczamy najważniejsze informa-
cje o stanie zdrowia, przyjmowanych 
lekach, alergiach, kontakt do najbliż-
szych, dane osobowych, w tym nr pe-
sel. Taki pakiet powinien być przecho-
wywany w lodówce, miejscu, które jest 
prawie w każdym domu i zarazem jest 
łatwo dostępne. W 2016 roku Akcja nie 
tylko zwiększy poczucie bezpieczeń-
stwa osób starszych ale także znacznie 
skróci czas udzielania pomocy przez 
pogotowie. 
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Dąbrówka

14 sierpnia, w Dąbrówce miało miejsce niezwykłe widowisko historyczne. W ramach „Szlaku chwały 1920 roku” dokona-
no inspekcji miejsc pamięci związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku. 

Łącznie odwiedzono 12 miejsc pamię-
ci, w tym 10 w miejscowościach położo-
nych na terenie powiatu wołomińskiego, 
z czego Dąbrówka była ostatnim etapem 
inspekcji. Wizji lokalnej dokonał gen. Jó-
zef Haller - dowódca Frontu Północnego 
i generalny inspektor Armii Ochotniczej 
w asyście swojego adiutanta i ofi cera 
operacyjnego. 

W obecności pocztu sztandarowe-
go OSP w Dąbrówce oraz zebranych 
przedstawicieli władz samorządowych 
i mieszkańców ofi cer operacyjny złożył 
generałowi Hallerowi meldunek i odczy-
tał „Rozkaz Specjalny” opisujący działa-
nia wojenne, jakie miały miejsce na tere-
nie naszej gminy w sierpniu 1920 roku. 
Rozkaz został wręczony generałowi, a 
ten przekazał go wójtowi Radosławowi 

Korzeniewskiemu.
Generał J. Haller w asyście swojego 

adiutanta i ofi cera operacyjnego złożył 
pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki 
wiązankę biało czerwonych kwiatów. 
Wieniec złożyli także wójt Gminy Dą-
brówka - Radosław Korzeniewski, za-
stępca wójta – Zenon Zadróżny oraz 
przewodniczący Rady Gminy - Marcin 
Kaczmarczyk.

Widowisko historyczne przygotowa-
ne zostało przez Stowarzyszenie Histo-
ryczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lan-
sjerów Nadwiślańskich oraz historyka 
regionalistę Jarosława Stryjka. W roli 
rekonstruktorów wystąpili: Sławomir 
Jodełka jako generał Józef Haller, Piotr 
Gorczyński oraz Marek Kopania - ofi -

cerowie WP, szeregowy, kierowca samo-
chodu Andrzej Talarek.

O godz. 16.30 odbyła się projekcja 
fi lmu o rotmistrzu Witoldzie Pileckim 
– człowieku, który z własnej woli dał się 
zamknąć w obozie koncentracyjnym w 
Auschwitz, by wysyłać do aliantów ra-
porty o sytuacji więzionych tam osób. 
Po projekcji odbyło się spotkanie z od-
twórcą głównej roli- aktorem Marcinem 
Kwaśnym. Zebrani podejmowali tematy 
dotyczące fi lmu, procesu jego powsta-
wania, historii Witolda Pileckiego ale 
i samego aktora i jego podejściu do tak 
trudnego tematu.

Wydarzenie przyciągnęło dużą liczbę 
mieszkańców, którzy wspólnie z nami 
chcieli oddać hołd bohaterom.

Jadów

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnicy powstała siłownia zewnętrzna, 
wybudowana z Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no Handlowo Usługowe "MEVIUS" z Majdanu Brzezickiego.

Koszt zadania opiewa na kwotę niemal 12 tys. zł.

Dąbrówka

Od 11 sierpnia 2016r. wszystkie ro-
dziny wielodzietne w gminie Dąbrówka 
mogą ubiegać się o udzielenie 20 % zniż-
ki w opłacie za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. 

Aby otrzymać zniżkę, należy złożyć 
deklarację na nowym formularzu oraz 
dołączyć informację o numerach kart 
dużej rodziny (karta ogólnopolska) i ich 
terminie ważności.

Wakacje w pełni, ale nie w inwesty-
cjach. W ostatnim czasie na terenie gmi-
ny Poświętne można zauważyć dużą ak-
tywność inwestycji realizowanych przez 
powiat wołomiński. Zakończył się re-
mont chodnika w Poświętnem na odcin-
ku od Urzędu Gminy do Zespołu Szkół. 
Stare płytki zostały zastąpione nową 
kostką, położono nowe krawężniki oraz 
wykonano odwodnienie. Na tym samym 
odcinku na drogę położono także nową 
nawierzchnię bitumiczną. Inwestycja 
przyczyniła się do poprawy bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu, a w szczegól-
ności dzieci i młodzieży, którzy w roku 
szkolnym kilkukrotnie przemierzają ten 
odcinek w drodze do i ze szkoły. Inwe-
stycja wpłynęła również pozytywnie na 
estetykę samej miejscowości Poświętne. 

Podobny remont chodnika planowany 
jest także w Poświętnem, na odcinku 
prowadzącym do Rojkowa. W fazie pro-
jektowej jest również wykonanie chod-
nika w Poświętnem na ulicy Kopernika 
oraz chodnika w Ostrowiku. Coraz lep-
sza współpraca władz gminy Poświętne 
z władzami Powiatu Wołomińskiego do-
prowadziła również do remontu, polega-
jącego na położeniu nowej nawierzchni 
bitumicznej na drodze powiatowej na 
odcinku Jadwiniew – Turze. W najbliż-
szym czasie planowana jest także duża 
inwestycja – remont mostu na rzece Rzą-
dza w Turzu. Powiat Wołomiński wyko-
nuje również projekt przebudowy drogi 
na odcinku Poświętne – Majdan.

AB

Marki

Do 20 września Wodociąg Marecki 
czeka na zgłoszenia w konkursie fi lmo-
wym pn. „W poszukiwaniu Źródełka 
Markowej Wody”. Można wygrać nie tyl-
ko kamerę GO PRO, ale i wziąć udział w 
fi lmie promocyjnym. Nie ma ograniczeń 
wiekowych, dlatego każdy, kto posiada 
telefon z możliwością nagrywania czy 
aparat fotografi czny może spróbować 

swoich sił. Wystarczy mieć pomysł na 
pokazanie korzyści z picia wody z kranu, 
czy znaleźć źródełko wody pitnej i go na-
kręcić.  Następnie zgłoszenie dostarczyć 
do Wodociągu Mareckiego. Czekamy na 
wasze fi lmy!

Regulamin dostępny na stronie:  www.
wodociagmarecki.pl i na www.facebook.
com/wodociagmarecki/ 
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8600 sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy skarbowej 
zabezpieczyli policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą i korupcją 
wołomińskiej Komendy. 430 paczek wyrobów tytoniowych policjanci ujawnili w 
miejscu zamieszkania 61-letniego Mariana K. Mężczyzna już został przesłuchany, 
zabezpieczony towar trafi ły do policyjnego depozytu. Teraz grozi mu kara grzyw-
ny, pozbawienia wolności i przepadek mienia.

Funkcjonariusze wydziału do walki z 
przestępczością gospodarczą i korupcją 

wołomińskiej komendy uzyskali informa-
cję dotycząca posiadania i wprowadzania 

do obrotu wyrobów tytoniowych bez 
polskich znaków akcyzy skarbowej po-
chodzących z przemytu. Papierosy miał 
ukrywać w miejscu swojego zamieszkania 
61-latek.

Policjanci podjęli obserwacje jeden z 
bloków mieszkalnych w Wołominie. Już 
po chwili zauważyli będącego w ich zainte-

resowaniu mężczyznę. Rozpytany o posia-
danie wyrobów bez polskich znaków skar-
bowych, Marian K. stanowczo zaprzeczył. 
Policjanci postanowili to jednak sprawdzić 
i udali się do miejsca jego zamieszkania. 
Tam w wyniku przeszukania ujawnili 
8600 sztuk papierosów różnych marek.

Marian K. od razu przyznała się, że cała 

„kontrabanda” należy do niego. Funk-
cjonariusze już przesłuchali 61-latka, a 
zabezpieczony towar trafi ł do policyjnego 
depozytu. Za przechowywanie wyrobów 
akcyzowych stanowiących przedmiot czy-
nu zabronionego może mu teraz grozić 
kara grzywny albo pozbawienia wolności 
do lat 3 i przepadek mienia. ts

Interwencja funkcjonariuszy z Zielonki zakończyła się przekazaniem pod opie-
kę sąsiadki i brata nietrzeźwej matki 2 i 6-latki. Badanie stanu trzeźwości wyka-
zało w organizmie 29-letniej kobiety blisko 0,6 promila, 41-letniego ojca ponad 
1,1 promila alkoholu. Teraz policjanci skierują do sądu rodzinnego w Wołominie 
materiały sprawy celem zbadania sytuacji opiekuńczej rodziny oraz wniosek o 
ukaranie rodziców w związku z dopuszczeniem do przebywania małoletniego do 
lat 7 w okolicznościach niebezpiecznych dla jego zdrowia.

Dyżurny komisariatu w Zielonce 
otrzymał zgłoszenie o awanturze ro-
dzinnej w jednym z mieszkań przy ul. 
Wolności. Na miejsce udali się policjanci 
prewencji. Tam zastali 41-letniego męż-

czyznę, który oświadczył, że jego żona 
będąc pod wpływem alkoholu wszczęła 
kłótnię.

Funkcjonariusze już na wstępnie 
stwierdzili, że zgłaszający jest też pod 

wpływem alkoholu. Gdy udali się do 
mieszkania zajmowanego przez męż-
czyznę zastali tam 29-latkę oraz dwie 
dziewczynki w wieku 2 i 6 lat. Kobieta 
rozpytana przez policjantów o okoliczno-
ści zdarzenia oświadczyła, że to mąż był 
agresywny i że jest po alkoholu. Od matki 
dziewczynek policjanci również wyczuli 
zapach alkoholu. Badanie stanu trzeźwo-
ści obojga rodziców wykazało ponad 1,1 
promila u mężczyzny i blisko 0,6 promila 
u kobiety.

Z uwagi na stan nietrzeźwości oraz 
agresywne zachowanie małżonków wo-
bec siebie nawet podczas trwania inter-
wencji, policjanci podjęli decyzję o ich za-
trzymaniu. Dziewczynki najpierw zostały 
przekazane pod opiekę sąsiadki, chwilę 
później wraz z matką pod opiekę brata 
kobiety. Mężczyzna został umieszczony 
do wytrzeźwienia w policyjnej izbie za-
trzymań.

Funkcjonariusze zbierają teraz ma-
teriały oraz przesłuchają rodziców na 

okoliczność sprawowania opieki nad 
małoletnim w stanie nietrzeźwości. Ca-
łość materiałów zostanie skierowana do 
sądu rodzinnego i nieletnich w Wołomi-
nie celem zbadania sytuacji opiekuńczej 
rodziny. Dodatkowo wobec 41-latka i 
jego 29-letniej żony zostanie złożony do 
sądu wniosek o ich ukaranie w związku 
dopuszczeniem do przebywania małolet-
niego do lat 7 w okolicznościach niebez-
piecznych dla jego zdrowia za co może im 
grozić kara grzywny lub nagany. ts

W ostatnią niedzielę rozegrano fi nałowe spotkania w siatkówce plażowej. W 
meczu o pierwsze miejsce gospodarze turnieju z Maciołek rozbili przedstawicieli 
Piotrówka 3:0. W drugim meczu o 3 miejsce Grabicz pokonał po zaciętym meczu 
Jędrzejek 3:2.

W całym turnieju wzięło udział 8 dru-
żyn. Mecze w fazie zasadniczej rozgry-
wane były w każdą niedzielę na boisku 
do piłki siatkowej, na placu zabaw na 
Maciołkach, za budującym się kościo-
łem.

W zwycięskiej drużynie zagrali:Mi-
chał Kamiński, Piotr Leder, Jan Kamiń-
ski, Katarzyna Kłosiewicz, Karol Stecko, 
Bartłomiej Kamiński, Rafał Kamiński

Sponsorem pucharu i medali była eta-

nia.pl
Organizatorem turnieju było Forum 

Mieszkańców Kobyłki, zrzeszające na 
Facebooku ok. 4,5 tys. członków. Foru-
mowicze nie tylko dyskutują za pośred-
nictwem internetu o sprawach miasta, 
ale też integrują się w realnym świecie, 
jak choćby poprzez wspólne turnieje, 
grzybobranie czy ogniska. Ale chyba naj-
głośniejszą inicjatywą Forum była i jest 
inicjatywa budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż torów kolejowych. 
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Tegoroczne Dożynki Województwa Mazowieckiego odbyły się 4 września w Otwocku na stadionie miejscowego Klubu 
Sportowego. Najważniejsze święto rolników zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Powia-
tem Otwockim i Miastem Otwock. Powiat Wołomiński reprezentował starosta Kazimierz Rakowski wraz z delegacjami wsi 
Chrzęsne (gmina Tłuszcz), Sitki (gmina Klembów) oraz Roszczep (także gmina Klembów). 

Tradycyjną ceremonię święta plonów 
rozpoczął przemarsz korowodu dożyn-
kowego. Następnie została odprawiona 
uroczysta msza św. w podziękowaniu za 
tegoroczne plony. Po wystąpieniach oko-
licznościowych i złożeniu życzeń uczest-
nikom dożynek przedstawiciele organi-
zatorów wręczyli osobom zasłużonym 
odznaczenia państwowe i branżowe. 
Ogłoszono również wyniki Konkursu 
na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 
i przyznano wyróżnienia w Konkursie 
Polski Producent Żywności 2016, a tak-
że przedsiębiorcom Powiatu Otwockie-

go. W tym roku komisja konkursowa 
uznała, że najładniejszy wieniec dożynek 
przygotowali przedstawiciele Powia-
tu Węgrowskiego. Powiat Wołomiński 
zgłosił do konkursu wieniec dożynkowy, 
który wykonali mieszkańcy wsi Chrzę-
sne. Wieniec o tradycyjnym kształcie 
wypełniła zbożowa monstrancja, mo-
tywy narodowe odnoszące się do 1050. 
rocznicy Chrztu Polski, fl aga narodowa 
z białych i czerwonych róż oraz orzeł w 
koronie wieńczący zbożową konstrukcję. 
Wieniec z Chrzęsnego to najpiękniejszy 
wieniec tegorocznych dożynek w Powie-

cie Wołomińskim.
Uroczystościom dożynkowym w 

Otwocku towarzyszyły wystąpienia ze-
społów artystycznych (m.in. Zespołu 
Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, 
kabaretu Kopydłów) oraz liczne wystawy 
(sprzętu rolniczego i płodów rolnych) i 
kiermasze (wyrobów rękodzielniczych, 
produktów tradycyjnych, lokalnych i 
regionalnych). Ciekawe atrakcje czekały 
również na najmłodszych uczestników 
dożynek.

AB

W ubiegły weekend, w dniach 3 – 4 września, odbył się XII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza Mikul-
skiego. Organizatorzy zlotu zaplanowali wiele atrakcji, w tym odwiedzenie Pałacu w Chrzęsnem. 

W niedzielę w przypałacowym par-
ku pojawiły się zabytkowe samochody 
i motocykle. Do Chrzęsnego przybyło 
około 50 maszyn, wywołując nostalgię 
za minioną epoką motoryzacji. Każdy z 
tych pojazdów jest w swoim rodzaju uni-
katem i stanowi obiekt niezwykłej troski i 
sentymentu ich właścicieli. Wśród pere-
łek zaparkowanych przy pałacu znalazły 
się m.in. Trabant 601 z 1988r., Wartburg 
353, Syrena 105L oraz najstarszy pojazd 
Fiat 1100 z 1937r. W Chrzęsnem nie 
zabrakło też motocykli, jak np. K750 z 

1967r. oraz „maluchów”, które w ostat-
nim czasie wśród kolekcjonerów przeży-
wają swój renesans. Niezwykłą atrakcją 
był Polski Fiat 126p z przyczepą campin-
gową N126. Miłośnicy starych pojazdów, 
z dumą i z ogromną pasją opowiadali o 
swoich motoryzacyjnych cudeńkach. 
Zwiedzający nie kryli zachwytów i z du-
żym zaciekawieniem oglądali wyekspo-
nowane pojazdy. Dla uczestników oraz 
przybyłych gości dodatkową atrakcją 
była możliwość zwiedzenia pałacu. Pa-
łacowe wnętrza odwiedziło ponad 150 

osób. 
Sceneria zabytkowego pałacu i parku 

w Chrzęsnem, a także piękna pogoda 
sprzyjały prezentacji starych pojazdów. 
Chętnych do fotografowania, oglądania 
i dyskutowania o zabytkach motoryzacji 
nie brakowało. 

Kolejny Wołomiński Zlot Pojazdów 
Zabytkowych za rok, a już teraz zapra-
szamy Państwa do Pałacu w Chrzę-
snem 18 września, niedziela, o godz. 
17:00 na koncert pt. „Muzyka w stylu 
retro”.  AB
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Najlepsi polscy siatkarze w Kobyłce

Takiego obiektu sportowego Kobyłka jeszcze nie miała! Ścianka 
wspinaczkowa, możliwość gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę noż-
ną, widownia na blisko 400 miejsc, szatnie z prysznicami to niektóre 
z zalet nowej części budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Ko-
byłce. 16 września obiekt zostanie uroczyście otwarty a chwilę póź-
niej zagrają w nim gwiazdy polskiej siatkówki. W turnieju wystąpią 
m.in. zespoły: PGE Skra Bełchatów, AZS Politechnika Warszawska, 
Asseco Resovia Rzeszów czy Legionovia Legionowo. Dla miłośników 
siatkówki szykuje się nie lada gratka.   

Hala to zwarta bryła na bazie dwóch pro-
stokątów o kubaturze ok. 29,8 tys. m3. Budy-
nek składa się z części jednokondygnacyjnej 
(sala sportowa) i trzykondygnacyjnej (m.in. 
trybuny, szatnie, pomieszczenia do obsługi 
hali oraz sale dydaktyczne). Wymiary areny 
ze strefami bezpieczeństwa to 44,2 m x 22,2 
m. Wysokość hali wynosi 12,5 m. 

Nawierzchnia boiska to profesjonalna pod-
łoga sportowa. Posiada certyfi katy i atesty 
większości federacji sportowych. Wymiary 
(ponad 1000 m2) pozwalają podzielić salę na 
3 odrębne sektory i jednoczesne prowadzenie 
zajęć sportowych dla kilku klas.Całkowita po-
wierzchnia użytkowa budynku to ok. 3,4 tys. 
m2.

Nową część ZSP nr 3 wyposażono także w 
panele fotowoltaiczne, które pomogą oszczę-
dzać energię.

Nowa hala sportowa powstała w 26 mie-
sięcy. Koszt budowy to ok. 13 mln zł, z czego 
2 mln zł pochodzi z dofi nansowania z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra 
Sportu i Turystyki.


