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W miniony czwartek, 19 kwietnia br., już po raz siódmy, odbyło się, zorganizowane przez Miasto 
Ząbki, doroczne spotkanie lokalnych przedsiębiorców oraz kolejna edycja „Rozmów o gospodarce”. 
Tym razem były one poświęcone współpracy bilateralnej Polski i Armenii.

Gośćmi honorowymi wieczoru zatytułowanego 
„Armenia – gdzie Europa spotyka się z Azją” byli JE 
Edgar Ghazaryan, ambasador Republiki Armenii w 
Polsce, prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prezes 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Kazimierz 
Rakowski, starosta Powiatu Wołomińskiego, Łu-
kasz Walerian, przedstawiciel Development Foun-
dation of Armenia i jednocześnie prezes zarządu 
spółki Blue Idea, Edyta Sasin, dyrektor Oddziału 

Banku PKO BP w Ząbkach i Wioletta Maliszewska, 
doradca przedsiębiorstw tegoż oddziału. W wyda-
rzeniu wzięli udział także m.in.: Robert Perkowski, 
burmistrz Miasta Ząbki, Artur Murawski, zastępca 
burmistrza Ząbek, radni Powiatu Wołomińskiego 
Małgorzata Zyśk i Sławomir Pisarczyk oraz Sławo-
mir Skotnicki, dyrektor MOK w Ząbkach. Gospo-
darzem wieczoru był aktor Tomasz Mitrowski.

18 kwietnia starosta Kazimierz Rakowski, wicestarosta Adam Łossan i skarbnik Jadwiga Tomasie-
wicz podpisali umowę z samorządem wojewódzkim, dzięki której do powiatowych zawodowych szkół 
trafi  ponad 4,7 mln złotych! 

To kolejna dobra informacja od marszałka woje-
wództwa, kilka tygodni temu informowaliśmy bo-
wiem o pozyskaniu 3,4 mln zł na budowę ciągu ulic 
Dworkowa-Główna w Kobyłce i Markach. 

Pieniądze przeznaczone zostaną m.in na staże i 
praktyki dla 640 uczniów oraz nowoczesne wyposa-
żenie, doszkalanie kadry i wdrażanie innowacji w 7 
powiatowych szkołach:
• Technikum w ZS w Wołominie, 
• Szkoła branżowa I Stopnia w ZS w Wołominie, 

• Technikum w ZSE im. S. Staszica w Wołominie, 
• Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy w 

ZSS w Wołominie, 
• Technikum w ZST-Z im. inż. Cz. Nowaka w 

Radzyminie, 
• Technikum w ZS im. K.K. Baczyńskiego w 

Tłuszczu,
• Technikum w ZS im. Prezydenta I. Mościckie-

go w Zielonce.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 
Wojska Polskiego to największa insty-
tucja artystyczna w naszej armii. Jego 
celem jest „kultywowanie tradycji naro-
dowych i chwały oręża polskiego”. Zespół 
stosuje różne środki wyrazu artystyczne-
go: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo. 
Współpracują z nim „uznani artyści 
scen polskich”.

„Jako instytucja wojskowa za swoje 
podstawowe zadanie uznaje koncerty 
poświęcone historii i tradycjom orę-
ża polskiego. Niewiele bowiem krajów 
ma tak bogatą, jak Polska, historię walk 
orężnych oraz tradycję barw, broni i 
rynsztunku. Prezentowane widowiska 
artystyczne, koncerty i przedstawienia 
widzowie, tak w kraju jak i poza jego 
granicami, przyjmują z aplauzem, ceniąc 
wysoko profesjonalizm, talent i elegancję 
artystów” - czytamy na stronie Zespołu.

Zapraszamy! Wstęp wolny!
TM

Już niedługo będziemy obchodzić 
Święto Narodowe Trzeciego Maja. W 
ten sposób upamiętnimy uchwalenie 
w 1791 r. pierwszej w Europie i dru-
giej na świecie Konstytucji. Z tej okazji 
zapraszamy mieszkańców na występ 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego Wojska Polskiego. Odbędzie się 
on oczywiście 3 maja. Zapraszamy na 
godzinę 18.00 do Hali Widowiskowo-
-Sportowej im. Bożeny Markiewicz 
przy ul. Dużej 3.
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ZĄBKI MIASTEM FESTIWALOWYM

W dniu 23 czerwca br. o godz. 20:00 w Parku Miejskim im. Szuberta odbędzie się IV Ogólnopolski Festi-
wal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina o statuetkę "Funny Face". Festiwal ma charakter otwarty i jest 
konkursem dla wszystkich osób i grup teatralnych w Polsce.

Festiwal w swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku wybitnych kompozytorów i librecistów mu-
sicalowych.

Na scenie oprócz laureatów wystąpią gwiazdy polskich i światowych scen musicalowych Marek Torzew-
ski, Aneta Figiel oraz artyści Teatru Rampa w Warszawie.

Wszystkich zainteresowanych wokalistów oraz zespoły teatralne zapraszamy do udziału w elimina-
cjach do Festiwalu. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja br. 

Informacje, regulamin oraz karty zgłoszeniowe można znaleźć pod adresem internetowym: www.gersh-
win.zabki.pl/

Burmistrz Radzymina zaprasza na uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Radzyminie. Zapraszamy mieszkań-
ców oraz odwiedzających naszą Gminę do wspólnego świętowania. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program uroczystości. 

Komitet Obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja ma zaszczyt za-
prosić na uroczystość upamiętniającą 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji, która 
odbędzie się w Zielonce 3 maja 2018 roku.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA, RADZYMIN 2018  
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

13:00 – uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kolegia-
cie Radzymińskiej
Uroczystości ofi cjalne na pl. T. Kościuszki w Radzyminie:
14:00 – przemarsz kolumny złożonej z pocztów honorowych 
służb mundurowych, szkół oraz organizacji społecznych 
z udziałem mieszkańców miasta. Trasa przemarszu: Kolegiata 
Radzymińska – ul. Kilińskiego – ul. POW – pl. T. Kościuszki.
14:15 – uroczystości na pl. T. Kościuszki: wystąpienia Burmi-
strza Radzymina i zaproszonych gości z okazji rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, złożenie kwiatów pod pomnikiem 
Tadeusza Kościuszki.
Rodzinny Piknik na Skwerze Czterech Wieszczów przed 
Miejską Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Radzymin, ul. 
Konstytucji 3 Maja 15 w godz. 14.00 – 17.00

W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez 
doświadczonych animatorów, malowanie twarzy oraz karuzela.
Wieczór patriotyczny „Paderewski dla Niepodległej” 
w  Miejskiej Sali Koncertowej w  Radzyminie, godz. 17.00, 
wstęp wolny.

W programie wieczoru: 
- pokaz archiwalnego fi lmu z nagraniem „Sonaty Księżyco-

wej” w wykonaniu Ignacego Paderewskiego; 
- słowo Waldemara Smaszcza o Ignacym Paderewskim;
- koncert pieśni Paderewskiego na zabytkowym fortepianie 

paryskiej fi rmy Erard, na którym grywał pianista (instrument 
udostępniony przez Pracownię Pianin i Fortepianów Andrzeja 
Włodarczyka);

Serdecznie zapraszamy do Radzymina!

PROGRAM OBCHODÓW
10.00 Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele M. B. Częstochowskiej, 
(po Mszy św. przemarsz pod pomnik AK przy ul. Kolejowej z towarzyszeniem 
orkiestry)
11.30 Apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem AK przy skwerze Armii Krajowej 
przy ul. Kolejowej z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji
12.15 Wręczenie nagrody „Mutka vel Zielonka” i koncert Chóru Męskiego im. 
Józefa Gromali w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu

Zielonka

277. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
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Marki odetchnęły po otwarciu ob-
wodnicy?

Któż dzisiaj jeszcze o korkach pamię-
ta (uśmiech). Na taki efekt liczyliśmy w 
2009 r., gdy organizowaliśmy tzw. cu-
kierkowy protest

Część nowych mieszkańców Marek 
pewnie o nim nie słyszała…

W poprzedniej dekadzie popularne 
w naszym kraju były blokady dróg, któ-
rych celem było wymuszenie realizacji 
inwestycji. Zrobiliśmy akcję, która nie 
polegała na blokowaniu, ale rozdawaniu 
cukierków kierowcom stojącym w kor-
ku. Przecież nie byli winni wieloletnim 
drogowym zaniedbaniom. Przy okazji 
zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem o 
wybudowanie obwodnicy - w ciągu mie-
siąca uzbierało się ich 11 tys. Ten głos 
usłyszeli rządzący - po dziewięciu latach 
mamy obwodnicę, choć jeszcze trochę 
do pełni szczęścia brakuje

Czego?
Na razie mamy przejezdność trasą 

główną. Nie ma oddanego węzła Kobył-
ka, nie ma zjazdu z obwodnicy w Aleję 
Piłsudskiego, nie ma dróg rowerowych. 
Trwa remont Alei Marszałka Piłsudskie-
go, choć nie w takim wymiarze, jakim 
sobie wymarzyliśmy. No i hałas. Mamy 
nadzieję, że badania akustyczne zostaną 
dość szybko zrealizowane. Jeśli normy 
będą przekroczone, drogowcy będą mu-
sieli podjąć działania zaradcze.

Co z komunikacją publiczną w Mar-
kach po udrożnieniu Alei Piłsudskie-
go?

W listopadzie 2016 r. wprowadziliśmy 
pierwszą strefę biletową. Warto było. Za-
rząd Transportu Miejskiego policzył, że 
frekwencja w autobusach zwiększyła się 
w ciągu roku o 7 proc. Teraz zwiększyła 
się częstotliwość kursowania autobusów 
wzdłuż Alei Piłsudskiego. Weszły też li-
nie lokalne L komunikując nas z Legio-
nowem i Radzyminem. Docelowo będą 
one jeździć także bocznymi ulicami. Wi-
dać już duże zaawansowanie prac przy 
parkingach „parkuj i jedź”.

Jakie są najważniejsze inwestycje 
Marek w tym roku?

- Podpisaliśmy cztery umowy, która 
pomogą nam mocno poprawić sytuację 
lokalową w mareckiej oświacie. Z każ-
dym rokiem przybywa nam mieszkań-
ców, także tych najmłodszych. Musimy 
znaleźć im miejsce nauki. W ubiegłym 
roku oddaliśmy powiększoną szkołę 
przy Okólnej, niedawno rozpoczęły się 
z rozmachem prace przy budowie kom-
pleksu przy Wspólnej. To nie będzie 
zwykła szkoła - to będzie miejsce nauki 
dla 1200 uczniów, kultury i sportu. Przy 
Wspólnej zostaną wybudowane: basen, 
sala sportowa, boiska i sala koncertowa. 
To miejsce będzie tętnić życiem dłużej 
niż tylko w godzinach nauki.

A pozostałe umowy?

Drugą pod względem wartości jest 
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Szkolnej. Dzisiaj pęka w szwach, 
tymczasem w kolejnym roku szkolnym 
dojdzie nowy rocznik. To będzie inwe-
stycja podobna do tej, którą zrealizowa-
liśmy przy Okólnej. Praktycznie zdublu-
jemy liczbę sal lekcyjnych, wybudujemy 
nową część edukacyjną, wyremontujemy 
starą. Pamiętamy też o najmłodszych 
markowianinach. Przy Dużej rozbudu-
jemy miejskie przedszkole, przy Okólnej 
postawimy nowy budynek. W czasie 
rozbudowy „Dwójki” będą tam się uczyć 
jej najmłodsi uczniowie, po zakończeniu 
prac przy Szkolnej będzie tam działać 
miejskie przedszkole.

Co Panu spędza sen z powiek?
Jedną z największych bolączek, nieza-

leżną od nas, jest sytuacja na rynku prze-
targów. Zaplanowaliśmy wiele inwestycji, 
tymczasem jest kłopot ze znalezieniem 
wykonawców, a jeśli już się pojawiają, to 
ich oferty są wysokie. Podam przykład. 
W 2015 r. rozstrzygaliśmy przetarg na 
przebudowę Pomnikowej. Wpłynęło 13 
ofert. W 2018 r. ogłaszaliśmy dwa prze-
targi na modernizację i  Kościuszki. Dwa 
razy wpłynęła tylko jedna oferta. I to 
nie jest problem Marek, to jest problem 
wszystkich samorządów w Polsce. Ale 
jesteśmy uparci. Szukamy dodatkowych 
pieniędzy, by zrealizować inwestycje. W 
tej kadencji udało nam się przecież zdo-
być pieniądze od wojewody na przebu-
dowę dróg lokalnych, teraz dostaliśmy 
informację, że sojusz siedmiu sąsiednich 
samorządów, którego jesteśmy liderem, 
uzyskał potężne pieniądze na budowę 
dróg rowerowych. Ostatnio Wodociąg 
Marecki otrzymał kolejne miliony z UE 
na drugą stację uzdatniania wody i roz-
budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Z Pana wypowiedzi wynika, że Mar-
ki są wielkim placem budowy

- Inwestujemy my, jak i sektor prywat-
ny. A skoro jest więcej mieszkań, jest też 
więcej mieszkańców. Co roku przybywa 
nam około 800 nowych. A to tylko ci, 
którzy się zameldowali.

Jak Marki namawiają do meldowa-
nia?

Najprościej powiedzieć - działaniem. 
Zrealizowaliśmy lub rozpoczęliśmy na-
prawdę ogromne inwestycje. Gdyby 
popatrzeć na nasze wydatki majątkowe, 
to z roku na rok tylko i wyłącznie rosną. 
Także w oczach. Jesienią będzie można 
się przekonać, jak są zaawansowane pra-
ce budowlane przy inwestycjach eduka-
cyjnych.

3SAMORZĄD

Rozmowa z burmistrzem Marek Jackiem Orychem

Kobyłka

W pierwszym półroczu 2018 roku zostanie zakończona budowa prawie 5 km 
ścieżek rowerowych.

Projekt jest realizowany w ramach 
"Zintegrowanych sieci ścieżek rowero-
wych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zie-
lonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" (I 
etap) współfi nansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Miasto Kobyłka pozyskało 
na ten cel 8 721 911,25 zł dotacji.

Marki

Co roku miasto Marki inwestuje w modernizację rowów melioracyjnych. W 
ubiegłym roku zrealizowano prace w rejonie ulic Generała Zajączka, Sowińskiego, 
Lisiej, Dzikiej i Wilczej. W tym roku gruntownie odnowione zostaną rowy między 
Hoovera a Bielówek. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Dokumentacją projektową objęto odcinek liczący 1542 m. W ramach tego zadania 
zostanie odtworzony profi l podłużny i poprzeczny rowów, dodatkowo umocnione 
zostaną dno oraz skarpy. Zostaną wyremontowane przyczółki i przepusty. Dodatko-
wo przeprowadzone zostaną prace odmuleniowe na odcinku 1581 m.

Całość zadania będzie fi nansowana wyłącznie z budżetu miasta. Prace projektowe 
zostały zrealizowane przez Mareckie Inwestycje Miejskie.

Na oferty wykonawców urzędnicy czekają do 7 maja. O wyborze najlepszej oferty 
zdecydują dwa kryteria: cena oraz okres gwarancji. Prace mają być wykonane do koń-
ca września tego roku.
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Od kilkunastu dni pomiary jakości powietrza wskazują, że na terenie całej gminy jest wspaniałe powietrze i idealny czas 
na aktywność fi zyczną. 

Dobra jakość powietrza poza sezonem 
grzewczym świadczy o tym, jak niezbęd-
na jest instalacja odnawialnych źródeł 
energii w gminie Tłuszcz. Już wkrótce 

Gmina Tłuszcz rozpocznie montaż 997 
instalacji OZE w gospodarstwach do-
mowyc h naszej gminy. Zamontuje 396 
instalacji kolektorów słonecznych, 379 

instalacji fotowoltaicznych, 120 pomp 
ciepła oraz 102 kotły na biomasę. Będzie 
to wielki postęp w zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej.

23 kwietnia została podpisana umowa na budowę fragmentu pozostałego odcinka ul. Powstańców, tj. od ul. Dzikiej do 
drogi wojewódzkiej nr 631. Ze strony Miasta umowę podpisał wiceburmistrz Artur Murawski, wykonawcę zaś reprezentował 
prezes fi rmy WOD-KAN-BRUK Jarosław Ragus. Umowa zastała zawarta w wyniku drugiego postępowania przetargowego. 
Pierwszy przetarg Urząd Miasta ogłosił już w styczniu, jednak wyłoniony wykonawca wycofał swą ofertę.  To bez wątpienia 
największe zadanie drogowe zaplanowane na ten rok. Koszt budowy tego niemal kilometrowego odcinka drogi wyniesie 
prawie 12 mln zł. 

Choć sama przebudowa tej drogi nie 
jest aż tak czasochłonna, bo może po-
trwać niewiele ponad pół roku, to do tej 
inwestycji przygotowywano się kilka lat. 
Wcześniej trzeba było bowiem uregulo-
wać stan własnościowy nieruchomości 
przylegających do drogi, przygotować 
dokumentację techniczną, wykonać 
wiele uzgodnień, uzyskać pozwolenie 
na budowę. W zeszłym roku Miasto po-
zyskało również środki zewnętrzne na 
współfi nansowanie tej inwestycji (rządo-
we wsparcie na przebudowę drogi oraz 
unijną dotację na kanalizację deszczową 
wraz z budową zbiornika na wody opa-
dowe i roztopowe).     

Omawiany odcinek drogi zyska po-
rządną podbudowę i kilka warstw asfaltu 

na długości ponad kilometra. Zostaną 
wybudowane dwa ronda: jedno na wyso-
kości ul. Maczka i Złotej, drugie nieopo-
dal drogi wojewódzkiej 631, z którego, w 
przyszłości, będzie bezpośredni zjazd na 
wiadukt. W dalszych planach przewidu-
je się bowiem budowę wiaduktu nad ul. 
Żołnierską, tak aby umożliwić zjazd z ul. 
Powstańców w kierunku na Nieporęt.

W ramach inwestycji zostaną wybu-
dowane m.in.: chodniki dwustronne, 
zjazdy, miejsca postojowe i ścieżka ro-
werowa.

Zdaniem burmistrza Roberta Perkow-
skiego nowa inwestycja nie tylko upłynni 
ruch, ale w zdecydowany sposób wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa, szczególnie, 

że przy tej ulicy i niedalekim sąsiedztwie 
znajduje się mnóstwo obiektów eduka-
cyjnych i handlowych. Nie bez znaczenie 
jest fakt, że ul. Powstańców pełni rolę 
tzw. drogi zbiorczej, z którą krzyżuje się 
wiele innych dróg podporządkowanych. 
Przebudowa tej drogi wpłynie również 
na estetykę tej części Ząbek.  

Z uwagi na fakt, że przy tej drodze 
już dziś mieszka kilka tysięcy ludzi, że 
zlokalizowanych jest wiele obiektów 
użyteczności publicznej, to należy się 
spodziewać wielu utrudnień w czasie 
prowadzonych robót drogowych.  Ale 
nie powinno to potrwać długo. Władze 
Miasta planują, że cała inwestycja po-
winna zostać oddana do użytku jeszcze 
w tym roku.

Przebudowa ul. Powstańców obejmuje: 
a. roboty rozbiórkowe i roboty ziemne wraz z transportem urobku, 
b. wycinkę drzew i krzewów,
c. budowę kolektorów i przykanalików wraz ze studniami połączeniowymi i rewizyjnymi z pierścieniami odciążającymi 

i włazami żeliwnymi, studzienkami ściekowymi z włazem żeliwnym ryglowanym, na zawiasach i z koszem stalowym 
ocynkowanym, wraz z kamerowaniem wbudowanej sieci kanalizacji deszczowej, 

d. budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe, 
e. usunięcie kolizji z siecią gazową, wodociągową, teletechniczną oraz energetyczną,
f. budowę dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym z pierścieniami wewnętrznymi o nawierzchni z kostki kamiennej,
g. budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, budowę zjazdów o nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej w kolorze grafi towym, budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej beto-
nowej w kolorze szarym, 

h. budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z masy asfaltobetonowej w kolorze czerwonym, 
i. budowę kanału technologicznego, 
j. regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego wraz z wymianą pierścieni odciążających, 
k. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem,
l. wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu,
m. wykonanie powykonawczej dokumentacji inwentaryzacyjnej, 
n. dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót.

Urząd Miasta Zielonka zaprasza na 
spotkanie z mieszkańcami dotyczące po-
wstającego projektu budowy ulicy Ban-
kowej w Zielonce. Spotkanie odbędzie 

się 8 maja 2018 r. (wtorek) w Urzędzie 
Miasta Zielonka. Zainteresowanych za-
praszamy w godzinach 16.00 - 18.00.

Na spotkaniu będzie możliwość zapo-
znania się z projektem oraz zgłoszenia 
uwag w zakresie usytuowania zjazdów 
na posesje.

Zielonka

Od 25 kwietnia 2018 r. na obszarze Miasta Zielonka wprowadzone zostało ogra-
niczenie nocnej sprzedaży alkoholu w godz. 23.00-6.00. Uchwałę w tej sprawie 
podjęła Rada Miasta Zielonka.

Zakaz dotyczy wszystkich punktów na 
obszarze Zielonki sprzedających alkohol 
do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
Za złamanie zakazu grozi utrata koncesji 
na sprzedaż alkoholu.

Zakaz nie obejmuje restauracji, barów 
i innych punktów gastronomicznych, 
w których alkohol sprzedawany jest do 
spożycia na miejscu.

Przed kilkoma tygodniami weszła w 
życie zmiana ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z 
późn. zm.), wprowadzając możliwość 
ustalenia przez Radę Gminy (w drodze 
uchwały) ograniczenia w godzinach 
nocnej sprzedaży napojów alkoholo-
wych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży.

Ograniczenie w godzinach nocnej 
sprzedaży napojów alkoholowych ma 
przyczynić się do zwiększenia spokoju i 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
na terenie miasta.

Problem zakłócania porządku i ciszy 
nocnej zgłaszali do urzędu miasta i rad-
nych mieszkańcy okolic sklepów sprze-
dających alkohol całodobowo.

Podjęcie uchwały ma w zamyśle jej 
inicjatorów zatrzymać negatywne skut-
ki prowadzenia całodobowej sprzedaży 
alkoholu dla okolicznych domów miesz-
kalnych. Ze względu na ograniczenia w 
przepisach, nie było możliwe wyłącznie 
z zakazu sprzedaży miejsc oddalonych 
od zabudowań, np. stacji benzynowych, 
leżących na granicy miasta.

W praktyce zakaz nocnej sprzedaż 
alkoholu obejmie 2 sklepy całodobowe 
i 3 stacje benzynowe. W Zielonce alko-
hol można kupić w 40 lokalizacjach (na 
wynos) i 12 lokalizacjach (do spożycia na 
miejscu, których zakaz nie obejmie).

Przyjęta uchwała o zakazanie sprze-
daży alkoholu w Zielonce jest zgodna z 
wystąpieniem Radnych  Miasta Zielon-
ka, którzy jednogłośnie poparli wniosek 
o jej przyjęcie.

Projekt „Stowarzyszenie PRO Q umacnianiu rodzin w Ząbkach, Markach i Zielonce”
dofi nansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy

nr 559.2017 z dn. 30.12.2017 r. i Miasta Ząbki

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:   pro-pracownia@wp.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:
środy w godz.  9.00 -  13.00.       piątki w godz. 9.00 – 13.00 
lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia wtorki w godz.  12.00 – 16.00

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 – 19.00.

Ząbki
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Zaproszonych gości powitał oraz po-
dziękował za udział w spotkaniu bur-
mistrz Ząbek Robert Perkowski.

- Dzisiejsze spotkanie ma na celu 
zmotywowanie do późniejszego działa-
nia, do tego by mieć ambicję by sięgać po 
więcej – powiedział Robert Perkowski. 
Według danych GUS Ząbki są najmłod-
szym miastem w Polsce i do 2030 roku 
nadal mają być liderem w tym zakresie. 
Dlatego przedsiębiorcy powinni myśleć 
o gospodarce szerzej – dodał.

Robert Perkowski nawiązał też do 
faktu, że już przy tworzeniu miasta Za-
mościa Polacy zaprosili do współpracy 
w tym zakresie właśnie mieszkańców 
Armenii.

Spotkanie rozpoczął, przygotowany 
pod kierownictwem Beaty Kurdy, wy-
stęp wokalny młodzieży z Koła Teatral-
nego Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Ząbkach. Po jego zakończeniu, uczest-
nicy mieli okazję wysłuchać obszernego 
wprowadzenia dotyczącego historii Ar-
menii i jej roli na polityczno – gospodar-
czej mapie świata. Nie mniej ważnymi 

punktami programu było wystąpienie 
Łukasza Waleriana, który omówił temat 
współpracy gospodarczej między Polską 
a Armenią oraz dyskusja o gospodarce, 
prowadzona przez prof. Elżbietę Mą-
czyńską – Ziemacką z ambasadorem 
Armenii w Polsce JE Edgarem Ghazary-
anem i Łukaszem Walerianem. Z dysku-
sji oraz prezentacji wynikało, że Armenia 
ma do zaoferowania Polsce spore pokła-
dy dobrze wykształconych specjalistów, 
szczególnie z branży IT, którzy u nas 
są obecnie poszukiwani. Istnieją także 
duże możliwości w zakresie współpracy 
gospodarczej, a mieszkańcy Armenii do-
brze czują się w Polsce i szybko aklimaty-
zują w nowym środowisku.

W trakcie spotkania członkowie 
Kapituły nagrody „Ząbkowska Firma 
Roku 2017” w osobach Zenona Dani-
łowskiego, przewodniczącego Kapituły 
i przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Praskiej Giełdy Spożywczej S.A., Marka 
Krzemieniewskiego, właściciela fi rmy 
Fair Play Plus Sp. j. oraz burmistrza Zą-
bek Roberta Perkowskiego, wręczyli sta-

tuetki dla najdynamiczniej rozwijających 
się ząbkowskich przedsiębiorstw. Wśród 
laureatów tegorocznej edycji znalazła się 
spółka Weld Technologia Zgrzewania 
reprezentowana przez prezesa zarządu 
Piotra Dulbę i prokurenta Agnieszkę 
Józefi ak, spółka Tano Dystrybucja, któ-
rą reprezentował na ząbkowskiej gali 
Tomasz Lis, dyrektor fi nansowy, a także 
spółka Dozbud 2 Sp. z o.o. , reprezen-
towana przez Zbigniewa Zalewskiego 
prezesa zarządu i Magdalenę Rutkę, 
wiceprezes. W imieniu fi rmy Bea sp. z 
o.o. wyróżnienie odebrał prezes zarządu 
Bogdan Komorniczak.

- Cieszy mnie fakt, że znam większość 
nagrodzonych przedsiębiorców. Należy 
dążyć do tego aby mieszkańcy Ząbek 
byli nie tylko najmłodsi, ale także silni i 
przedsiębiorczy – powiedział przewod-
niczący Kapituły, Zenon Daniłowski.

W tym roku zorganizowany został tak-
że plebiscyt, w którym ząbkowianie mo-
gli wybrać przedsiębiorstwa najbardziej 
przyjazne mieszkańcom. Wyróżnienia” 
Ząbkowska Firma Przyjazna Miesz-
kańcom”, wręczył ich przedstawicielom 
burmistrz Robert Perkowski wraz ze 
starostą Kazimierzem Rakowskim, a w 
gronie laureatów znalazły się: Księgarnia 
Orla prowadzona przez Patrycję i Piotra 
Orłowskich, fi rma Fotografi a Len-Art 
należąca do Beaty Lenart oraz fi rma Ca-
sparus, Marka Kasperskiego.

Podczas spotkania, przedsiębiorcy 
mieli okazję, otrzymać informacje o spe-
cjalnie dla nich przygotowanej ofercie 
Banku PKO BP, który miał na spotkaniu 
swoje stoisko.

Po zakończeniu części ofi cjalnej i obej-
rzeniu wystawy fotografi i „„Ormianie w 
służbie Rzeczypospolitej”.” zgromadzeni 
goście zostali zaproszeni na poczęstunek, 
na którym królowały smakołyki przy-

gotowane przez rodowitego Ormianina. 
Nie mogło wśród nich zabraknąć tra-
dycyjnego chleba lawasz, wpisanego w 
2014 roku na listę niematerialnego dzie-
dzictwa UNESCO, grillowanych mięs 
oraz pasty z fasoli.

Spotkania z przedsiębiorcami są or-
ganizowane w Ząbkach od kilku lat, za 

każdym razem w konwencji innego kra-
ju, a ich głównym celem jest integracja 
środowiska ząbkowskich przedsiębior-
ców, promocja lokalnych producentów 
i usługodawców oraz ułatwienie nawią-
zywania współpracy międzynarodowej.

A. Olczyk, fot. B. Śladowski
www.zabki.pl

Dąbrówka

Ponad osiemset osób wzięło udział w uroczystości 74. rocznicy zrzutu żołnierzy 
cichociemnych w kołakowskim lesie. Biegi, rekonstrukcja zrzutu, koncert i pokaz 
pirotechniczny ściągnęły tłumy mieszkańców i gości. Kołaków zaszczycił także 
swoją obecnością Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, który objął im-
prezę honorowym patronatem.

Głównych aktorów tamtejszych wy-
darzeń wspominał w swoim wystąpieniu 
wójt gminy Dąbrówka Radosław Korze-
niewski:

- Wiecie, że kiedy „Starba” lądował 
tutaj na spadochronie, zrzucony w ra-
mach operacji Weller-2, miał dokładnie 
30 lat? Był w moim wieku… Zwinął 
spadochron i pewnie gdzieś tutaj stał, po 
ciemku. (…) Trzeba też pamiętać o kil-
kunastu żołnierzach AK obwodu „Rajski 
Ptak”. Pomyślcie, że któryś z Waszych 

sąsiadów, o tej porze nie czekałby na 
pokaz, skoki spadochronowe, nie szyko-
wałby się do biegu! W tajemnicy przed 
wami szykowałby się do bardzo niebez-
piecznej operacji, w której ryzykowałby 
życie! – mówił podczas uroczystości wójt 
Korzeniewski.

Dziękujemy wszystkim mieszkań-
com i gościom za tak liczne przybycie i 
uczczenie pamięci cichociemnych i żoł-
nierzy Armii Krajowej.

Organizatorzy wydarzenia: Wójt Gminy Dąbrówka, Gminne Centrum Kultury;
Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak
Patroni instytucjonalni: Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Współorganizatorzy: Fundacja Sprzymierzeni z GROM, Fundacja Skrzydła Chwały,
Darczyńcy: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Fundacja PKO Banku Polskiego;
Partner: Wojskowa Akademia Techniczna
Partnerzy techniczni: DRONPORT, Inżynieria Ruchu JD, AIR – POL
Wydarzenie było współfi nansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorzy uroczystości dziękują: strażakom z gminy Dąbrówka, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Międzyszkolne-
mu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu, wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, I LO PUL w Wołominie, p. 
Stanisławowi Kryśkiewiczowi właścicielowi fi rmy Instalatorstwo elektryczne ELDOM z Trojan.
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W tym roku wyjątkowo rozpoczęliśmy 
w piątek od kolorowej parady ulicami 
miasta. Barwności wydarzeniu dodał 
udział Teatr Ognia, który prowadził ko-
rowód od pasażu Osiedla Niepodległości 
do Placu 3 Maja. Uczestnicy pochodu z 
uśmiechem na ustach szli w rytmie bęb-
nów oraz w towarzystwie szczudlarzy! 
Na Placu 3 Maja burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan, zastępca burmistrza 
Edyta Zbieć oraz dyrektor Festiwalu 
Piotr Stawski otworzyli festiwal i zapro-
sili wszystkich zgromadzonych na pokaz 
Teatru Ognia oraz plenerowe widowisko 
muzyczne w wykonaniu aktorów z Te-
atru Pijana Sypialnia.

Dwa kolejne dni przepełnione były 
sztuką. Odbyła się prezentacja jedena-
stu spektakli, które zakwalifi kowały się 
do głównej karty wydarzenia. Poziom 
tegorocznych widowisk był wysoki, jury 

miało ciężki orzech do zgryzienia przy 
wyborze najlepszych spektakli.

Zespoły oceniane były przez trzyoso-
bowe jury konkursowe w składzie: Mag-
dalena Zaorska (przewodnicząca), Ra-
dosław Lubiak oraz gwiazda festiwalowa 
Dorota Osińska. Komisja po obejrzeniu 
wszystkich prezentacji postanowiła przy-
znać następujące miejsca:
• GRAND PRIX FESTIWALU w ka-

tegorii najlepszy spektakl otrzymał 
TEATR STREFA PODMIEJSKA za 
spektakl pt. „Na pełnym morzu”

• I MIEJSCE w kategorii najlepszy 
spektakl otrzymała KOMPANIA 
TEATRALNA MAMRO za spek-
takl pt. „Niedźwiedź”

• II MIEJSCE w kategorii najlepszy 
spektakl otrzymał TEATR FIAKIER 
za spektakl pt. „Czarne/białe”

6 KULTURA/SPORT

Ze wzruszeniem wspominamy festiwalowy weekend (13-15 kwietnia), kiedy 
Wołomin zamienił się w wielką teatralna scenę. Współorganizatorem wydarzenia 
był Powiat Wołomiński. 

• III MIEJSCE w kategorii najlepszy 
spektakl otrzymało STUDIO TE-
ATRALNE LOŻA SZYDERCÓW 
za spektakl pt. „Jestem ktoś”

• NAGRODĘ SPECJALNĄ Festiwalu 
otrzymało CHOJNICKIE STUDIO 
RAPSODYCZNE

• NAJLEPSZA AKTORKA: Joanna 
Mazurkiewicz

• NAJLEPSZY AKTOR: Mateusz 
Krzemiński

• NAJLEPSZA REŻYSERIA: Aneta i 
Robert Płuszka

• OBIECUJĄCA AKTORKA FESTI-
WALU: Aleksandra Kozłowska

• NAJLEPSZA ZAPOWIEDŹ SPEK-
TAKLU: Stowarzyszenie Teatr 
Agrafk a

• „ZAGINACZ CZASU” FESTIWA-
LU: Bartłomiej Zając

• MALOWNICZA POSTAĆ FESTI-
WALU: Tomasz Mitrowski, Patryk 
Pawelec, Aleksandra Marczak

Co roku wolontariusze festiwalowi 
wręczają swoją nagrodę – CZARNEGO 
KONIA FESTIWALU. W tym roku wy-
różnienie otrzymało STOWARZYSZE-
NIE TEATR AGRAFKA.

Po ofi cjalnym zakończeniu festiwalu, 
rozdaniu nagród oraz pamiątkowych 
dyplomów tegoroczna gwiazda festiwa-
lowa – Dorota Osińska, wystąpiła przed 
zgromadzoną publiką prezentując swoje 
piękne kompozycje. Wokalistka o ba-
jecznym głosie wprowadziła magiczny 
klimat podczas swojego koncertu za co 
uczestnicy koncertu nagrodzili ją grom-
kimi brawami!

Trzem dniom festiwalowym towarzy-
szyła wystawa fotografi i teatralnej autor-
stwa Łukasza Szewczaka oraz Dawida Ja-
cewskiego. Piękne prace pokazują emocje 
aktorów podczas widowisk teatralnych. 
Wystawa jest bardzo ciekawa – pokazuje 
różny punkt widzenia fotografów. Prace 
można oglądać w MDK do połowy maja.

Chcielibyśmy serdecznie podzięko-

wać wszystkim, którzy włączyli się w 
organizację festiwalu, a w szczególności 
patronom i współorganizatorom wyda-
rzenia: Burmistrz Wołomina Elżbiecie 
Radwan oraz Staroście Wołomińskiemu 
Kazimierzowi Rakowskiemu. Serdeczne 
podziękowania składamy również wo-
lontariuszom, którzy licznie przybyli do 
Wołomina ze Skierniewic oraz z Prusz-
kowa. Podziękowania kierujemy również 
do naszych patronów medialnych: Kultu-
ry Dostępnej, e-teatr.pl, Teraz Teatr, Te-
atru dla Was, Kuriera-W, Życia Powiatu 
na Mazowszu, Radia Fama, kina Helios 
oraz partnerom: Hotelu Gregory oraz 
Andrzejowi Kocubie Film & Photo Pro-
duction.

IV Ogólnopolski Festiwal Teatralny 
BLACKOUT za nami. A przed nami 
mnóstwo przemyśleń i pomysłów, aby 
kolejna edycja wydarzenia była jeszcze 
bardziej atrakcyjna i spełniła oczekiwania 
najbardziej wymagającego widza. Do zo-
baczenia za rok!

Na gościnnych obiektach OSiR "Huragan" w Wołominie – pływalnia i stadion, 
w poniedziałek 23 kwietnia br. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego 
w dwuboju nowoczesnym dziewcząt i chłopców w kategorii „młodzież”, uczniów 
urodzonych w latach 2002-2004. 

Kolejność wśród dziewcząt 
ukształtowała się następująco: 

1. SP 1 ZĄBKI
2. PSP 3 KOBYŁKA
3. SP 4 ZIELONKA
4. SP 1 ZĄBKI

Kolejność wśród chłopców: 

1. SP 2 ZĄBKI
2. PSP 3 KOBYŁKA
3. SP 4 ZIELONKA
4. SP 1 ZĄBKI

Zawody zorganizował Zarząd Szkolnego Związku Sportowego i Powiat Wołomiń-
ski. Do rywalizacji przystąpiło 4+4 szkół.

Dyplomy i medale wręczyła Dyrektor OSiR „Huragan” w Wołominie pani Bożena Matusiak.



Wiadomości.pwWiadomości.pw 7KULTURA

W piątek, 20 kwietnia br. po raz 24. rozpoczęły się Tłuszczańskie Biesiady z 
Książką, które zostały wpisane w obchody 100-lecia Odzyskania  Niepodległości i 
jednocześnie 100-lecia praw kobiet. Poprowadziła je dyrektor Biblioteki Bogumi-
ła Boguszewska oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztof Gajcy. 

Tłuszczańskie Biesiady z Książką to 
wyjątkowe wydarzenie, które pozwala 
na osobisty kontakt z pisarzami, akto-
rami, artystami, ludźmi sztuki i kultury. 
Oprócz tego można zapoznać się z naj-
nowszą i niedrogą ofertą wydawniczą 
wielu polskich wydawnictw.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk 
w przemówieniu otwierającym Biesiady 
przypomniał, że Polska w 1918 r. jako 
jeden z pierwszych krajów na świecie 
przyznała kobietom prawa wyborcze, ro-
biąc to przed takimi krajami jak: Szwecja, 
Francja czy Włochy. Oprócz burmistrza 
Tłuszcza Pawła Bednarczyka, głos za-
brała również Bożena Żelazowska- prze-
wodnicząca Komisji Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego oraz starosta Powiatu 
Wołomińskiego- Kazimierz Rakowski. 
Instruktor Biblioteki Powiatowej Milena 
Powała w imieniu Barbary Stępniew-
skiej- kierownika Działu Wojewódzkiej 
Sieci Bibliotek odczytała okolicznościo-
wy list. 

Tradycją jest, że podczas Biesiad na-
gradzani są najlepsi czytelnicy. W tym 
roku nagrody otrzymali: Biblioteka 
Chrzęsne – Katarzyna  Suchenek, Biblio-
teka Jarzębia Łąka – Halina Radzio, Bi-
blioteka Jasienica – Ewa Kalisz, Biblioteka 
Kozły – Dariusz Burakowski, Biblioteka 
Kury – Elwira Kryszkiewicz, Biblioteka 
Miąse –  Jolanta Oleksiak, Biblioteka Mo-
kra Wieś – Grażyna  Ryszawa, Biblioteka 
Postoliska –Aleksandra Napiórkowska, 
Biblioteka Tłuszcz dla dzieci i młodzie-
ży –  Małgorzata  Ordyniak, Biblioteka 
Tłuszcz dla dorosłych - Aleksandra So-
bolewska. 

Po wręczeniu wyróżnień i części ofi -
cjalnej przyszedł moment na występ 
Tadeusza Drozdy- znanego aktora estra-
dowego, satyryka, publicysty i bardzo lu-
bianego prezentera telewizyjnego, znane-
go m.in. z programu „Śmiechu warte” czy 
„Herbatka u Tadka”. Obecnie można go 
oglądać w autorskim programie „Drozda 
na weekend” emitowanym w Superstacji. 

Po tym jak Tadeusz Drozda rozbawił 
publiczność do łez, na scenie pojawił się 
pochodzący z Wołomina zespół Plateau. 
Ma on na koncie bestsellerowy album 
„Projekt Grechuta”, a dwa lata temu uka-
zała się płyta „W związku z Tobą”. Zespół 
zagrał blisko 750 koncertów występując 
na najważniejszych scenach w kraju oraz 
odbywając tournée po USA i Kanadzie. 
Podczas koncertu zebrana publiczność 
mogła wysłuchać przekrojowego mate-
riału z ostatnich płyt zespołu oraz naj-
nowszych, jeszcze niepublikowanych 
utworów. 

Wszyscy wiemy jak wielką rolę w za-
kresie praw kobiet odegrał Józef Piłsud-
ski, dlatego też jego postać została barw-
nie przedstawiona podczas drugiego dnia 
Tłuszczańskich Biesiad z Książką. Reży-
ser i historyk Dariusz Marek Srzednicki 
w programie historyczno- patriotycznym 
pt. „Kobiety w życiu Józefa Piłsudskie-
go” przedstawił jego życie prywatne z 
uwzględnieniem kobiet i roli, jakie ode-
grały one w życiu Marszałka. 

Ostatni dzień 24. Tłuszczańskich Bie-
siad z Książką został skierowany do naj-
młodszych mieszkańców gminy. Specjal-
nie dla nich w poniedziałek 23 kwietnia 
do Biblioteki Publicznej w Tłuszczu przy-
jechał Teatr Moralitet z Krakowa z przed-

stawieniem promującym zasady dobrego 
wychowania, zawierającego elementy 
ekologii oraz bezpiecznego zachowania 
pt. „Cisza”. Dzięki edukacyjnej i interak-
tywnej formie, spektakl zapewnił aktyw-
ny udział dzieciom i umożliwił aktorom 

nawiązanie z nimi prawdziwego dialogu.
Imprezę honorowym patronatem ob-

jął Starosta Wołomiński Kazimierz Ra-
kowski oraz Burmistrz Tłuszcza Paweł 
Bednarczyk.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kobyłce odbyło się spotkanie z Panią Marią Balicką – Honorową Obywatelką Miasta Kobyłka.

Pani Balicka jest rodowitą mieszkanką 
Kobyłki, współautorką książek: „Cmen-
tarz parafi i Świętej Trójcy w Kobyłce”, 
„Jak to ze szkołą nie tylko w Kobyłce 
było” czy też „Kobyłka, migawki pamię-

ci”. Opowiadała dzieciom jak wyglądało 
codzienne życie w naszym mieście 100 
lat temu. Nasz gość  przyniósł ze sobą 
liczne przedmioty ze swego dzieciństwa: 
pierwsze buciki, zeszyty szkolne, mun-

durek harcerski oraz niesamowity skarb: 
pamiętniki swojej mamy.

Dopełnieniem spotkania była prezen-
tacja książki dla młodzieży, której akcja 
rozgrywa się w Kobyłce: „Alchemicy” 

Lecha Emfazego Stefańskiego, której 
fragmenty Pani Maria czytała dzieciom. 
Ta żywa lekcja historii na długo zapew-
ne pozostanie w pamięci wszystkich jej 
uczestników.

Sprzedam używane 
z Niemiec:

pralki, lodówki, zmywarki,
rowery, zamrażarki,

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

OGŁOSZENIA 
DROBNE

USŁUGI

SPRZEDAM

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

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

tel. 604-211-417
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