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Tłuszcz

Kobyłka

Dokończenie str. 5

24 maja 2018r. zastępca burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek przy kontr-
asygnacie Moniki Konarskiej działającej z upoważnienia skarbnika gminy 
Tłuszcz, Grzegorz Dudzik- burmistrz Miasta Zielonka oraz Piotr Jacewicz - wice-
prezes fi rmy Sanito Sp z o.o. podpisali umowę na realizację instalacji Odnawial-
nych Źródeł Energii. 

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 15 628 550,01 zł. Kwota dofi nanso-
wania ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 to 9  999  912,62 zł, w tym dla Gminy Tłuszcz- 
8 371 254,36 zł.

Ząbki

Dokończenie str. 3

18 maja 2018.17 maja 2018 roku w 
siedzibie fi rmy Goodman Blacktorn 
Logistics (Poland) Sp. z o.o , Burmistrz 
Miasta Kobyłka Robert Roguski pod-
pisał akt notarialny sprzedaży terenów 
inwestycyjnych położonych w rejonie 
ulicy Przyjacielskiej w Kobyłce.

Przypominamy, że wywodząca się z 
Australii fi rma Goodman, w wyniku 
rokowanań, nabyła część posiadanego 
przez Kobyłkę obszaru inwestycyjnego o 
powierzchni 7,5 ha za kwotę 19,73 mln zł.

To pierwszy duży inwestor, który sko-
rzystał z przygotowanej przez Miasto 
atrakcyjnej oferty.

Goodman, to jeden z liderów budowy 
i zarządzania obiektami komercyjnym o 
przeznaczeniu produkcyjno - magazy-
nowym. Współpracuje z największymi 
światowymi i polskim fi rmami z branży 
e-commerce, takimi jak: Amazon, Zalan-
do czy Smyk. Buduje również produk-
cyjne "hale szyte na miarę", zamawiane 
przez międzynarodowe marki motoryza-

cyjne – m.in. Volkswagena czy Forda. Po 
ukończeniu budowy planowanych nieru-
chomości, szacowana kwota corocznych 
wpływów podatkowych do kasy Miasta 
będzie oscylować w okolicach 1 mln zł. 
Inwestycja ta to również wiele nowych 
miejsc pracy dla naszych Mieszkańców.

Planowane rozpoczęcie budowy to 
początek 2019 roku.

Obecnie  trwa proces przygotowania 
kolejnych działek inwestycyjnych i po-
szukiwanie kolejnych fi rm zainteresowa-
nych inwestowaniem w Mieście Kobyłka.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 11 maja Burmistrz Miasta Ząbki Robert 
Perkowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. To odznaczenie państwowe zostało wręczone 25 maja w ogrodach 
Pałacu Prezydenckiego z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

- Jestem niezmiernie wdzięczny Panu 
Prezydentowi za to odznaczenie. Ten 
miły gest jest potwierdzeniem, że działal-
ność samorządowa to nie tylko codzien-

na, rzetelnie wykonywana praca, ale 
misja, jaką wypełniamy na rzecz naszej 
lokalnej społeczności. W pewnym sen-
sie od nas, od naszego zaangażowania i 

twórczego podejścia w rozwiązywaniu 
problemów zależy jakość życia tysięcy 
naszych mieszkańców – mówi burmistrz 
Robert Perkowski.
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W tym roku Marcovia obchodzi piękną rocznicę 95-lecia istnienia. Jej urodziny 
będziemy obchodzić m.in. podczas sobotnich Dni Marek.

- O 11:00 zapraszamy wszystkich 
sympatyków Marcovii na ostatni mecz 
ligowy pierwszej drużyny na naszym sta-
dionie w sezonie 2017/2018. Podopiecz-
ni Macieja Wesołowskiego zmierzą się z 
Akademią Piłkarską AGAPE Białołęka - 
informują przedstawiciele Marcovii.

O 14.00 rozpoczną się obchody Dni 
Marek. Jednym z głównych punktów 
będzie mecz oldboyów Marcovii i Legii 
Warszawa. Pierwszy gwizdek o 16.00.

- W naszym składzie znajdą się m.in. 
Mirosław Kostka, Wiesław Umiastowski, 
Sławomir Kozłowski, Adam Stromecki, 

Tomasz Tankiewicz, Arkadiusz Barzyc, 
Mariusz Boczoń, Norbert Szałajski, Rafał 
Piwko, Mariusz Ciszewski, Piotr Jaros, 
Jan Rosłon i wielu, wielu innych znako-
mitych zawodników. Na boisku zoba-
czymy również Piotra Bazlera i Dariusza 
Piwowarka - opisują przedstawiciele 
Marcovii.

Wcześniej na boisku pojawią się mło-
dzi piłkarze, którzy rozegrają mini-mun-
dial piłkarski. Wszak w połowie czerwca 
zaczynają się mistrzostwa świata. Emo-
cje gwarantowane, a my liczymy, że wy-
gra Polska… opr. TM

W sobotę na stadionie Marcovii czekają atrakcje dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Będą gry i zabawy, warsztaty, trampoliny i dmuchańce, gastronomia i 
stoiska handlowe. Nie może Was zabraknąć. Część naszych atrakcji w programie 
poniżej.

14:00 - 18:00 – JoArtShow
15:00 - 16:00 – szczudlarz
15:15 - 15:45 – animacje pod sceną 
15:45 - 16:15 – Iluzjonista
16:00 - 17:00 – występy mima 
16:15 - 16:45 – animacje pod sceną

17:00 - 18:00 – warsztaty cyrkowe
17:15 - 18:00 – TV Mupp Show
18:00 – koncert De Marco
19:00 – Koncert TopOne
20:00 – koncert Cleo
21:00 – Fire Show

Wydarzenie współfi nansowane ze środków Województwa Mazowieckiego.



Wiadomości.pwWiadomości.pw 3SAMORZĄD

Dokończenie tekstu ze str. 1

Przyznanie medalu zbiegło się też w czasie z okrągłym, 20 –letnim jubileuszem 
aktywności samorządowej obecnego burmistrza, a wcześniej radnego powiatu woło-
mińskiego i radnego miasta Ząbki.  

Kobyłka

Jednym na największych wyzwań, jakie stoją przed mniejszymi miastami regionu aglomeracji warszawskiej jest ich urba-
nistycznie zrównoważony rozwój. Miasta – Sypialnie Warszawy to najczęstsze określenie takich miast jak Kobyłka czy Pia-
stów. Tak określana funkcja mniejszych miast rejonu rodzi wiele wyzwań. Choćby problemy komunikacyjne, z dostępnością 
miejsc w przedszkolach i szkołach, czy też niewystarczający rozwój ekonomiczny.

Zapraszamy 14 czerwca 2018 roku do 
Miasta Kobyłka na konferencje; „Od-
powiedzialny rozwój miast aglomeracji 
warszawskiej w obliczu zmian”. W trak-
cie spotkania w dyskusjach panelowych 
poruszone zostaną kwestie związane z 
polityką mieszkaniową miast, integracją 

nowych mieszkańców oraz ich rozwo-
jem ekonomicznym. Do uczestnictwa 
w debatach zaprosiliśmy przedstawicieli 
mieszkańców, organizacji pozarządo-
wych, jednostek samorządu terytorial-
nego i przedstawicieli deweloperów.

Konferencja odbędzie się pod patro-

natem honorowym Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju. Więcej informacji o wy-
darzeniu i możliwość rejestracji znajdą 
Państwo pod adresem:  www.odpowie-
dzialnyrozwoj.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny!
Serdecznie zapraszamy!!!
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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.

Zmodernizowany most drogowy w miejscowości Kury (gm. Tłuszcz) został oddany do użytku w poniedziałek 28 maja 2018 roku. 

Warszawski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich na zlecenie Gminy Ra-
dzymin ogłosił otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania 
centrum Radzymina. Prace konkursowe można składać do 4 września br. Projek-
ty powinny być propozycjami kreatywnego zagospodarowania centrum, którego 
nowy kształt podniesie prestiż miasta. Na najciekawszy projekt czeka nagroda w 
wysokości 30 tysięcy złotych.

Celem konkursu jest uzyskanie spój-
nej i przemyślanej koncepcji nowo-
czesnego zagospodarowania centrum 
Radzymina w obrębie placów Tadeusza 
Kościuszki, Wolności i Starego Rynku. 
Zgłoszone projekty powinny w twórczy 
sposób rozwiązywać kwestie przestrzen-
ne oraz komunikacyjne, łącząc aspekty 
funkcjonalne i estetyczne przestrzeni 
miejskiej.

- Chcemy, aby estetyka miejsca in-
tegrowała naszą społeczność i stała się 
wizytówką gminy Radzymin – mówi 
Krzysztof Chaciński, burmistrz Ra-
dzymina. – Oceniając prace, będziemy 
zwracać uwagę m.in. na takie kryteria, 
jak uwzględnienie ruchu pieszego, rowe-
rowego i kołowego czy wyodrębnienie 
miejsc dla spotkań i wydarzeń ulicznych. 
Mam nadzieję, że niezależny konkurs, 
którego jako gmina jesteśmy pomysło-
dawcami, wyzwoli potencjał ukryty do-
tychczas w tym obszarze. Zapraszamy 
architektów i urbanistów do podjęcia 
tego ciekawego wyzwania – dodaje bur-
mistrz Chaciński. 

Organizatorzy konkursu szczególny 
akcent kładą na to, aby nadesłane pro-
jekty harmonijnie połączyły istniejący 
układ urbanistyczny o zróżnicowanej 
estetyce z kreatywną wizją centrum. Po-
winny także uwzględnić strategię rozwo-
ju miasta wpisaną w Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Radzymin. Kon-
kurs ma charakter ideowy, jak określa to 
regulamin. Wyniki konkursu posłużą 
do weryfi kacji dotychczasowych usta-

leń planistycznych dla obszaru objęte-
go konkursem oraz będą inspiracją dla 
projektów, które w przyszłości mogą 
zmienić centrum miasta. Na rewitali-
zację centrum miasta gmina Radzymin 
zdobyła już blisko 14 milionów złotych 
unijnego dofi nansowania w ramach pro-
jektu „Zielony Radzymin”.

Warunki udziału w konkursie
Organizatorzy zapraszają do udziału 

osoby fi zyczne i prawne oraz zespoły 
projektowe. Do 12 czerwca Towarzystwo 
Urbanistów Polskich (TUP) czeka na 
zgłoszenia udziału w konkursie. Prace 
konkursowe będzie można nadsyłać do 
4 września 2018 r. Każdy uczestnik skła-
da jedną pracę konkursową. Publiczne 
odczytanie werdyktu Sądu Konkurso-
wego nastąpi 9 października. Zdobywca 
I nagrody otrzyma 30 tysięcy złotych. 
Na nagrody i wyróżnienia organizatorzy 
przeznaczyli w sumie 55 tysięcy złotych.

Oceną prac i wyborem najlepszych 
projektów zajmie się Sąd Konkursowy. 
Przewodniczącym jury jest architekt To-
masz Majda, członek Zarządu Głównego 
i wiceprezes Towarzystwa Urbanistów 
Polskich, członek sądu konkursowego, 
który wyłonił w ubiegłym roku fi rmę 
odpowiedzialną za projekt kolejnego 
odcinka bulwarów wiślanych w Warsza-
wie. Ponadto w składzie jury zasiądzie 
prof. Krzysztof Domaradzki, autor m.in. 
koncepcji przebudowy ulic Nowy Świat i 
Krakowskie Przedmieście w Warszawie. 
Gminę Radzymin reprezentują w Sądzie 
Konkursowym: Burmistrz Radzymina 
Krzysztof Chaciński, Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Radzyminie Krzysztof 
Dobrzyniecki oraz pracownicy Refera-
tu Rozwoju i Zagospodarowania Prze-
strzennego.

Teren opracowania konkursowego 
obejmuje przestrzeń z najważniejszymi 
szlakami komunikacyjnymi Radzymina. 
Są to place: Kościuszki, Wolności i Sta-
ry Rynek oraz ulica Konstytucji 3 Maja, 
ulica ks. Skorupki, ulica Paderewskiego i 
ulica Kilińskiego. W granicach konkur-
sowego obszaru znajduje się także część 
alei Jana Pawła II, ul. Weteranów, ulicy 
Traugutta, ulicy Strzelców Kaniowskich, 
ulicy Batorego oraz ulic Żeromskiego, 
Narutowicza i Polskiej Organizacji Woj-
skowej.

Informacje na temat konkursu moż-
na uzyskać w warszawskim oddziale 
Towarzystwa Urbanistów Polskich pod 
numerem telefonu +48 507 677 821 lub 
mailowo: konkurs.radzymin@tup.org.
pl. Regulamin konkursu jest dostępny na 
stronie organizatora www.tup.org.pl.

Rekordowe dofi nansowania na re-
witalizację centrum Radzymina

Konkurs na zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w centrum Radzy-
mina to nie jedyny krok na drodze ku 
zmianom w tym obszarze. Rekordowa 
kwota blisko 14 mln złotych unijnego 
dofi nansowania została przyznana Gmi-
nie Radzymin na rewitalizację gminnych 
terenów parkowych w ramach projektu 
„Zielony Radzymin – rozwój terenów 
zielonych w centrum miasta”. Większość 
tych środków zostanie przeznaczona na 
przebudowę Parku księżnej Eleonory 
Czartoryskiej, co jest jedną z najbardziej 
oczekiwanych przez mieszkańców Ra-
dzymina inwestycji, oraz terenu daw-
nego cmentarza ewangelickiego przy ul. 
Polnej. Pozostałe środki zostaną prze-
znaczone na rewitalizację placów T. Ko-

ściuszki i Wolności, które leżą na terenie 
objętym konkursem urbanistycznym.

W działania, które podobnie jak kon-
kurs mają zmienić Radzymin, wpisuje się 
także planowana rozbudowa ulicy Strzel-
ców Grodzieńskich w ścisłym centrum 
miasta. Połączy ona al. Jana Pawła II z 
ul. Marii Konopnickiej. W planach jest 

stworzenie reprezentacyjnego deptaka 
miejskiego z ogródkami restauracyjnymi 
oraz wydzieloną przestrzenią dla ruchu 
rowerowego. Przebudowa wniesie nową 
jakość do przestrzeni miejskiej Radzy-
mina oraz powinna pozytywnie wpłynąć 
na integrację mieszkańców z okolicznych 
osiedli, których liczba od kilku lata syste-
matycznie wzrasta.

Z dniem 6 czerwca 2018 r. (środa) następuje zmiana lokalizacji Punktu nieod-
płatnej pomocy prawnej w Markach. Punkt będzie mieścił się w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 Marki, ul. Okólna 14 parter, sala „biuro”

Godziny pracy Punktu pozostają bez zmian:
poniedziałek 17.00 – 21.00

wtorek 17.00 – 21.00
środa 17.00 – 21.00

czwartek 17.00 – 21.00
piątek 17.00 – 21.00

Telefon do Punktu: 667 607 450. 
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W dniu 29 kwietnia bieżącego roku odprawiona była Msza Święta w kolejną 
rocznicę śmierci siostry zakonnej Kazimiery z domu Morka.

We Mszy Świętej uczestniczyli krewni zmarłej oraz miejscowi parafi anie.
Po nabożeństwie krewna zmarłej siostry pani Stanisława Ołdak zorganizo-

wała agape dla przybyłej Rodziny siostry Kazimiery. W czasie posiłku, na któ-
rym były przygotowane kołduny litewskie pani Ołdak - 80 letnia mieszkanka 
Miąsego, obszernie opowiedziała o działaniach wojennych podczas II Wojny 
Światowej, mających miejsce na terenie Miąsego, jak i okolicznych miejsco-
wości. Zebrani usłyszeli szczegółowe informacje o spaleniu przez Niemców 
wszystkich zabudowań, wycinaniu drzew oraz spalaniu stogów ze zbożem. Pani 
Ołdak szczegółowo wymieniała zabijanie miejscowej ludności podczas maso-
wego wysiedlania mieszkańców Miąsego, jak i okolicznych wsi.

Dla młodszego pokolenia zebranego na spotkaniu rodzinnym opowiadania 
wymienionej mieszkanki Miąsego były wstrząsające. 

W imieniu własnym i moich krewnych gorąco dziękuję p. Stanisławie Ołdak 
za upamiętnienie historii lat wojennych.

Z szacunkiem pozostaje
Zielińska Zofi a z domu Morka

5SAMORZĄD

Tłuszcz

W ramach inwestycji zostaną zainsta-
lowane systemy Odnawialnych Źródeł 
Energii oparte na energii słonecznej i 
biomasie dla użytkowników prywatnych 
na terenie Gminy Tłuszcz i Miasta Zie-
lonka: 396 instalacji kolektorów słonecz-
nych, 379 instalacji fotowoltaicznych, 
120 instalacji pomp ciepła oraz 102 ko-
tłów grzewczych opalanych biomasą. 
Łączna liczba instalacji OZE, które zo-
staną zrealizowane w ramach projektu 
wyniesie 1172, w tym na terenie Gminy 
Tłuszcz 988 instalacji. 

Dokończenie tekstu 
ze str. 1

Podczas uroczystości Dnia Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Burmistrz Tłusz-
cza Paweł Bednarczyk został odznaczony 

złotą Odznaką Honorową za wybitne za-
sługi dla Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 

W imieniu Burmistrza Pawła Bednar-
czyka medal odebrał jego Zastępca Wal-
demar Banaszek. 
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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

W dniu 20 maja 2018 r. w Parku im. Bohdana Wodiczki w Wołominie odbył się 
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem Więcej 
nas łączy, niż dzieli. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wołominie. Współor-
ganizatorem był Powiat Wołomiński. Swoim patronatem wydarzenie to objęła 
również Pani Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina. Dzień Godności Osoby z 
Niepełnosprawnością Intelektualną był połączony z obchodami Dni Wołomina.

Impreza rozpoczęła się uroczystą 
Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej. Po Mszy uczestnicy 
oraz ich rodziny przemaszerowali na 
skwer im. Bohdana Wodiczki. Towarzy-
szyła im orkiestra z Miejskiego Domu 
Kultury w Wołominie. 

O godz. 14 Pan Marcin Maćkowiak - 
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczego uroczyście 
powitał wszystkie osoby, zaproszonych 
gości oraz rodziny i wychowanków. 
Podkreślił, jak ważna jest godność osób 
niepełnosprawnych oraz jak istotne zna-

czenie ma funkcjonowanie społeczne 
i osobiste dla każdego, kto zajmuje się, 
opiekuje osobami z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Wspomniał również, 
że godność należy się każdemu człowie-
kowi, bez względu na wiek, płeć, pocho-
dzenie czy niepełnosprawności. 

Po uroczystym otwarciu imprezy 
przez Dyrektora Ośrodka oraz Bur-
mistrz Wołomina Elżbietę Radwan na 
wszystkich gości czekało wiele atrakcji, 
np. recital muzyczny Maksyma Rzemiń-
skiego, który wprowadził uczestników 
w świat pełen pięknej muzyki poważ-

W sobotnie popołudnie 13 maja 2018 r. w Jarzębiej Łące 5 sołectw z terenu gmi-
ny Tłuszcz zmierzyło się w konkurencjach organizowanych w ramach turnieju 
sołectw Sołtysiada. 

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i 
Rekreacji w Tłuszczu Wioleta Kur po-
wiedziała, że Sołtysiada po raz pierwszy 
została zorganizowana nie bez powodu 
w Jarzębiej Łące. To właśnie to sołectwo 
na czele z Sołtysem Włodzimierzem Ro-
mańskim zostało zwycięzcą Konkursu 
na “Najaktywniejsze sołectwo” zorgani-
zowanego przez Krajową Sieć Obszarów 
Wiejskich, w ramach którego otrzymało 
nagrodę o wartości 5.000 zł, które prze-
znaczyli na zakup sprzętu nagłaśniające-
go. Dodała, iż liczy na to, że Sołtysiada 
na stałe wpisze się w kalendarz imprez 
kulturalnych na terenie gminy. Sołtys 
Jarzębiej Łąki Włodzimierz Romański 
powitał zgromadzonych gości oraz ży-
czył wszystkim dobrej zabawy, nie kryjąc 
wzruszenia, że to właśnie Jarzębia Łąka 
ma zaszczyt być gospodarzem pierwszej 
edycji konkursu. Podziękował mieszkań-
com sołectwa, którzy przez wiele dni z 
wielkim zaangażowaniem przygotowy-
wali się do tej imprezy. 

Zanim jednak rozpoczął się turniej 
sołectw, dzieci i młodzież z Jarzębiej Łąki 
zaprezentowały swój talent aktorski szli-
fowany podczas spotkań koła teatralne-
go pod czujnym okiem Pani Małgorzaty 

Bieleckiej. Pani Eugenia Kowalewska po-
prowadziła zmagania sołectw w 5 konku-
rencjach: sadzenia ziemniaków, ubijania 
piany, przeciągania liny, rzutu kaloszem 
oraz obierania ziemniaków. We wszyst-
kich konkurencjach występowali repre-
zentanci, bądź drużyny sołectw: Posto-
liska, Jarzębia Łąka, Jasienica, Wagan 
oraz Stryjki. Gościnnie w zmaganiach 
uczestniczył również Zastępca Burmi-
strza Tłuszcza Waldemar Banaszek, zaś 
sołectwo Postoliska reprezentował Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu 
Krzysztof Gajcy. Po zsumowaniu punk-
tów za wszystkie konkurencje główna 
nagroda o wartości 500 zł powędrowałą 
do Sołectwa Wagan na czele z Sołtysem 
Panią Haliną Zarębą. Nagrodę specjalną 
o wartości 1000 zł dla Sołectwa Jarzębia 
Łąka przyznał Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Inwestycji Rady Miejskiej w 
Tłuszczu Bogdan Jusiński, zaś Przewod-
niczący Komisji Rolnictwa, Handlu i 
Usług Rady Miejskiej w Tłuszczu Adam 
Kisiel wręczył zwycięskiej drużynie kosz 
słodyczy.

W ramach Sołtysiady odbył się rów-
nież turniej piłki nożnej, w którym I 
miejsce zajęła drużyna z Jasienicy, II 

miejsce z Jarzębiej Łąki, a III miejsce re-
prezentacja ze Stryjek. 

Podczas Sołtysiady zgromadzeni go-
ście wysłuchali występu Klubu Seniora 
“Uśmiech Jesieni” oraz zespołu “Jasień-
ki” z Jasienicy, które miały również swoje 
stoisko, na którym prezentowały wyroby 
tradycyjne oraz prace rękodzielnicze. 
Dla najmłodszych mieszkańców czekał 
kącik z atrakcjami, nauka chodzenia na 
szczudłach oraz jazda na kucyku, a dla 
wszystkich zgromadzonych poczęstu-
nek. 

Organizatorami Sołtysiady był Bur-
mistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, 

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w 
Tłuszczu oraz Sołectwo Jarzębia Łąka, 
zaś współorganizatorem Powiat Woło-
miński.

Organizatorzy bardzo dziękują 
wszystkim sołectwom za udział w kon-
kursach, wszystkim gościom za przy-
bycie oraz świetną zabawę, Panu Sła-
womirowi Walaśkiewiczowi za naukę 
chodzenia dzieci na szczudłach, Pani 
Agnieszce Kazie za kucyka, Zespołowi 
Jasieńki oraz Klubie Seniora “Uśmiech 
Jesieni” za występy, a także wszystkim 
osobom, które swoją obecnością, pracą i 
zaangażowaniem sprawiły, że tegoroczna 
Sołtysiada zakończyła się sukcesem. 

nej, oraz pokaz grupy kickboxingu pod 
okiem trenera kadry narodowej Grzego-
rza Engela.

Oprawę muzyczną zapewnił przyjaciel 
ośrodka DJ Mariusz, który wspólnie z 
byłymi wychowankami prezentował hity 
lat 90. Pracownicy PSONI Koło w Wo-
łominie przygotowali również inne cie-
kawe propozycje spędzenia czasu: kącik 
kulinarny (pyszne, zdrowe i ekologiczne 

soki owocowe), kącik słodkości, warszta-
ty malowania na stretchu, 

loterię fantową - Pokaż kotku, co masz 
w środku oraz maskotki animacyjne.

Oprócz tych atrakcji można było rów-
nież poznać tajniki pracy dogoterapeuty, 
zobaczyć alpaki z pięknego Podlasia. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołomi-
nie przygotował dla uczestników pyszną 
watę cukrową, kiełbaski i grochówkę. 

Można było pojeździć małymi samocho-
dzikami. Podczas imprezy była wspania-
ła pogoda.

Z całego serca dziękuję wszystkim za 
doskonałą współpracę przy organizacji 
tego wyjątkowego przedsięwzięcia. W 
tym dniu Wołomin pokazał i podkreślił 
ważność osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. Wszyscy byliśmy razem, 
gdyż więcej nas łączy, niż dzieli.
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„Majówkę z akordeonem” przy Pałacu w Chrzęsnem przygotowało w minioną niedzielę Starostwo Powiatowe w Wołomi-
nie. Paweł Nowak, akordeonista i kompozytor, a także właściciel największej kolekcji akordeonów w Polsce zaprezentował 
gościom odwiedzającym powiatowy zabytek część swoich eksponatów, a także odkrył przed dziećmi i dorosłymi tajemnice 
tego niezwykłego instrumentu. Artysta wystąpił również na scenie w towarzystwie Doroty Lulki, która zaśpiewała po polsku 
piosenki Edith Piaf. 

Podczas Majówki zaprezentowały 
się również dzieci z sekcji tanecznych i 
akrobatycznych Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Tłuszczu, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Jasienicy i grupa 
wokalna „Jasieńki”. Duży aplauz publicz-
ności, oprócz występów dzieci, wzbudził 
Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI z 
SGGW w Warszawie oraz zespół Sonan-
to prezentujący przeboje lat 50. 60. i 70. 
XX wieku. Gwiazdą wieczoru był Dziani 
z zespołem cygańskim, któremu roztań-
czona publiczność długo nie pozwoliła 
zejść ze sceny. „Majówkę z akordeonem” 
zakończył sentymentalny występ Kuby 
Blokesza. 

Oprócz bogatego programu prezen-
towanego na scenie, organizatorzy Ma-
jówki przygotowali dla dzieci i dorosłych 
moc atrakcji w przypałacowym parku. 
Liczne grono malusińskich zgromadziły 
stoiska: Leroy Merlin, przy którym moż-
na było samodzielnie przesadzić kwia-
tek doniczkowy oraz stoisko z ceramiką 
Wandy Wolf, gdzie dzieci tworzyły pięk-
ne gliniane naczynia.

Nie brakowało również innych atrak-
cji: ścianki wspinaczkowej, dmuchań-
ców, placu gier i zabaw rodzinnych oraz 
stoisk prozdrowotnych. Do pomiaru 
poziomu cukru we krwi oraz tkanki 
tłuszczowej w organizmie chętnych nie 

brakowało. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się również punkty gastrono-
miczne przygotowane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich z Równego oraz Sto-
warzyszenie Wsi Chrzęsne, gdzie można 
było skosztować domowych pierogów, 
wypieków oraz przetworów. Uroku przy-
pałacowej imprezie dodała grupa Re-
konstrukcji Historycznej „Rajski Ptak” z 
Tłuszcza, która na swoim stoisku zapre-
zentowała dawne tradycje ziemiańskie, a 
także stroje i zwyczaje dworskie.

Pogoda i publiczność dopisała, w 
związku z tym Powiat Wołomiński już 
zbiera pomysły na przyszłoroczną „Ma-
jówkę w Chrzęsnem”.

3 czerwca 2018 roku w Pałacu w Chrzęsnem, odbył się III Konkurs Młodych Talentów. Uczestniczyły w nim dzieci i mło-
dzież z Powiatu Wołomińskiego a gościem specjalnym wydarzenia był aktor i muzyk Mieczysław Pernach. 

Uczestnikami wydarzenia były dzieci 
i młodzież z Powiatu Wołomińskiego — 
dokładnie z gminy Klembów. Gościem 
specjalnym wydarzenia był aktor i mu-
zyk Mieczysław Pernach. Jego koncert 
wokalny uświetnił uroczystość rozda-
nia nagród młodym laureatom, którym 
nadany został tytuł - „Talent Powiatu 
Wołomińskiego". Przedsięwzięcie zosta-
ło zainicjowane przez radnych Powiatu 
Wołomińskiego: Magdalenę Suchenek i 
Andrzeja Zbyszyńskiego.

Serdecznie gratulujemy młodzieży ar-
tystycznej!

W dniu 13 czerwca (środa) o godzinie 14.00 w Pałacu w Chrzęsnem odbędzie się 
koncert Arnolda Kłymkiwa. Po wydarzeniu odbędzie się wręczanie nagród laureatom 
konkursu "List do Matki", "List do Ojca" oraz "Moja Rodzina"

Wystawa zabytkowych akordeonów czynna będzie do 8 lipca w Pałacu w Chrzęsnem.
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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 Festiwal Piosenki Musicalowej im. G. Gershwina o statuetkę 
"Funny Face". Festiwal ma charakter otwarty i jest konkursem dla wszystkich osób 
i grup teatralnych w Polsce. W swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku 
wybitnych kompozytorów i librecistów musicalowych.

Na Festiwal składają się dwie zasadni-
cze części. Pierwsza ma charakter kon-
kursowy. Uczestnicy niemal cały dzień,w 
siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, 
będą prezentować swój warsztat wokal-
ny przed jury, złożonym ze znakomitych 
twórców kultury. Członków kapituły 
konkursy prezentujemy poniżej. 

Natomiast w drugiej części na scenie 
pojawią się już sami laureaci konkursu 
w towarzystwie gwiazd polskich i świa-
towych scen musicalowych. W tym roku 
wystąpią: Marek Torzewski, Aneta Figiel 

oraz artyści Teatru Rampa w Warszawie, 
w tym  z Jakubem Wocialem, silnie zwią-
zanym z Ząbkami.

Tego dnia na miłośników plenero-
wych atrakcji czeka niezwykłe wydarze-
nie. W Parku Miejskim  w godz. 14-18 
odbędzie się Militarny Piknik Rodzinny 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, a o godz. 16:00  spek-
takl teatralny pn."Zawsze na przedzie" 
opowiadający o czasie poprzedzającym 
odzyskanie przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku.

KAPITUŁAARTYŚCI

Dominika Wysocka
- Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Asystentka Dyrektora Artystycznego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a 
Gershwina w latach 2015-2017. Od najmłodszych lat współtworzyła widowiska te-
atralne i artystyczne. Współpracowała z artystami scen polskich. Asystentka reżysera 
przy wydarzeniach  takich jak: koncerty „ Z piosenką przez świat”, „Uśmiech PRL-u  
koncercie fi nałowym WOŚP w Markach, Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „ 
Rozśpiewane M1”. Asystentka reżysera oraz konferansjerka przy spotkaniu lokalnych 
przedsiębiorców w Ząbkach  „Dobry wieczór Rosjo”, a także menadżer koncertu „Ar-
tyści – Artystom”, który odbył się w kwietniu 2017 r. w klubie SPATiF W Warszawie.

Barbara Romanowicz - Torzewska
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. 

Leona Schillera w Łodzi.  Debiutowała rolą Meli „ Moralność Pani Dulskiej„ w reży-
serii Jadwigi Chojnackiej w Teatrze Studio w Łodzi . Aktorka  Teatru Powszechnego w 
Łodzi, występowała także w wielu spoktaklach telewizyjnych. W połowie lat 80- tych 
wyjechała na stale do Belgii .W latach 90-tych odbyła liczne podróże w Europie i Ame-
ryce, jako menager swojego męża Marka Torzewskiego – solisty śpiewaka Opery Kró-
lewskiej w Brukseli. W tym samym czasie Barbara Romanowicz - Torzewska występuje 
w spektaklu „ Siostra Angelika” w Teatrze królewskim de la Monnaie w Brukseli. Jest 
autorka tekstów do kompozycji Michale Leisejd, Antonio Baldassare, Ruggiero Mu-
nafo, Zertha, które znajdują się na płytach Marka Torzewskiego „ Nic nie dane jest na 
zawsze „i „ Magnes Dusz „. W roku 2006 gra w fi lmie w reżyserii Jacka Bromskiego 
„ U Pana Boga w ogródku”a w 2009 w następnym fi lmie Jacka Bromskiego „ U Pana 
Boga za miedza”.

Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz
Polska aktorka teatralna. W 1976 ukończyła wydział aktorski w Państwowej Wyższej 

Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi. Grała na scenie 
Teatru Wielkiego w Łodzi, a następnie w Teatrze Narodowym i Teatrze Nowym w War-
szawie. Obecnie gra na scenie Teatru Rampa. Wieloletni pedagog w PWSF,TViT oraz 
WSKiMS im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Wdowa po polskim aktorze i reżyserze 
Adamie Hanuszkiewiczu.

Adrianna Godlewska-Młynarska
Polska aktorka, matka Agaty, Pauliny, Jana, była żona Wojciecha Młynarskiego.W 

1960 ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Go-
dlewska jest autorką wspomnień pt. „Jestem, po prostu jestem” wydawnictwa Historia i 
życie. Wieloletni pedagog i wychowawca młodzieży aktorskiej. Obecnie przewodniczy 
Sekcji Estrady Zarządu Głównego Związku Aktorów Scen Polskich.

Borys Malaniuk
Zasłużony pracownik kultury Ukrainy. Reżyser teatralny, aktor i organizator kon-

kursów piękności. Studiował w szkole estradowo – cyrkowej w Kijowie oraz w kijow-
skim Państwowym Instytucie Kultury. Od 1989 do 2018 roku wyreżyserował ponad 
250 konkursów, festiwali, programów i spektakli.

Jan Szurmiej
- Przewodniczący Kapituły

W latach 50. XX wieku uczęszczał do Szkoły Baletowej przy Operze Wrocławskiej. 
W latach 1965-1971 był aktorem Teatru Pantomimy Gest we Wrocławiu. W 1976 zdał 
egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu w Warszawie. W latach 1971–1991 
związany z Teatrem Żydowskim w Warszawie. W latach 1990–1993 dyrektor naczel-
ny i artystyczny Teatru Muzycznego Operetki Wrocławskiej. Główny reżyser Opery 
Wrocławskiej. Starszy wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W latach 
1992–1994 dyrektor naczelny i artystyczny Operetki Warszawskiej. W latach 1996–
1997 główny reżyser Teatru Żydowskiego w Warszawie. W latach 1996–2000 dyrektor 
generalny Stowarzyszenia Niezależnych Autorów Radiowych i Telewizyjnych SNART 
w Warszawie. W latach 2001–2007 twórca i dyrektor artystyczny Festiwalu im. Anny 
German w Zielonej Górze.Ma w swoim dorobku ponad 100 realizacji reżyserskich, a 
także wiele ról fi lmowych i telewizyjnych.

Marek Torzewski
Rozmaite gremia wyróżniają Marka Torzewskiego za jego sztukę wokalną, za rozsła-

wianie polskiej kultury w świecie i wybitna indiwidualność  artystyczna i osobowoscio-
wa . Dla przykładu: jako pierwszy polski artysta dał recital w Kwaterze Głównej NATO 
w Shepe, inaugurował też Międzynarodowy Rok Chopinowski w Belgii, gdzie od lat 
mieszka. Na stadionie Śląskim w Chorzowie jako pierwszy artysta w Polsce wykonał 
nasz hymn przed meczem Polska – Ukraina. A jego autorska piosenka „Do przodu, 
Polsko” została uznana jako hymn reprezentacji.

Tak więc aktywność zawodowa i pasje Marka Torzewskiego od lat wykraczają poza 
szacowne sceny operowe – w ojczyźnie, a także w Europie i za oceanem. Dlatego i na-
grody obejmują rozmaite sfery jego intensywnego życia. Od pierwszego sukcesu, nie-
długo po studiach, na międzynarodowym konkursie wokalnym im. Jana Kiepury w 
Krynicy w 1984 r. – po uznanie polskiego resortu kultury i choćby ze strony Stowarzy-
szenia Mały Książę, które Torzewskiemu, jego żonie, aktorce i menedżerowi Barbarze 
Romanowicz-Torzewskiej oraz także uzdolnionej wokalnie ich córce Agacie przyznało 
honorowy tytuł Przyjaciela Małego Księcia za najlepszy wizerunek Polskiej Rodziny 
Artystycznej na Świecie.

Główny Specjalista w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta 
Ząbki. Z zawodu dziennikarz. Ukończyła Wydział Politologii w Wyższej Szkole Komu-
nikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, a także Wydział 
Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Przez wiele lat praco-
wała jako kierownik podyplomowych studiów Logopedii Medialnej oraz  dziekanatu 
na Wydziale Aktorskim WSKiMS. 

Joanna Wysocka
- Sekretarz Kapituły

Aneta Figiel

Marek Torzewski

Jakub Wocial

Wokalistka, kompozytorka. Ukoń czyła 
ś rednią szkołę muzyczną w klasie fortepianu, 
jest absolwentką Sekcji Wokalnej Wydziału Jaz-
zu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Szerszej publicznoś ci dała się 
poznać  jako solistka w programie "Jaka to melo-
dia?”. Występowała w musicalach: „Piotruś  Pan”, 
„Grease”, "Miss Sajgon”, „Chicago”. Aneta współ-
pracowała jako chórzystka ze znanymi polskimi 
artystami, m.in. z Bajmem, De Mono, Marylą 
Rodowicz. Wydała autorski album „Plan A”. 
Aktualnie intensywnie pracuje nad programem 
muzycznym LIVE STORY.

Polski śpiewak operowy – tenor, od 1986 
mieszkający na stałe w Belgii.

Jest absolwentem wydziału wokalnego Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu (1983).

W latach 1983–1986 był solistą Teatru Wiel-
kiego w Łodzi. W 1985 zadebiutował w Teatro 
alla Scala w Mediolanie pod dyrekcją Claudio 
Abbado. W 1986 wyemigrował do Belgii i został 
solistą Teatru Królewskiego de la Monnaie w 
Brukseli (do 1991). W latach 1992–2003 wystę-
pował jako solista na scenach operowych m.in. 
Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i 
innych.

W 1984 roku został laureatem międzynaro-
dowego konkursu wokalnego im. Jana Kiepu-
ry w Krynicy. W grudniu 1991 wziął udział w 
koncercie Requiem W.A. Mozarta w La Scali z 
okazji światowych obchodów 200-lecia śmierci 
Mozarta.

6 października 2001 na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie, jako pierwszy artysta w Polsce, 
wykonał hymn narodowy przed meczem repre-
zentacji Polski w piłce nożnej z Ukrainą. Wyko-
nywana przez niego od 2002 roku piosenka „Do 
przodu Polsko!” traktowana była przez Polski 
Związek Piłki Nożnej jako ofi cjalny hymn pol-
skiej reprezentacji.

Polski aktor musicalowy, wokalista.
Na scenie zawodowej zadebiutował w 2005 

w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma, 
wcielając się w postać Herberta z musicalu „Ta-
niec Wampirów” Romana Polańskiego. Do 2011 
występował w niemieckiej wersji tego spekta-
klu w Th eater des Westens (Berlin), Metronom 
Th eater (Oberhausen) oraz Palladium Th eater 
(Stuttgart). Grał tam w spektaklu „Rebecca”. W 
obu musicalach fi guruje, jako członek zespołu 
oraz swing.

W 2006 brał udział w nagraniu albumu „Ta-
niec Wampirów”, który dwa lata później zdobył 
tytuł platynowej płyty. Obecnie występuje w 
Operze i Filharmonii Podlaskiej w musicalu 
„Upiór w Operze”. Wciela się w role Monsieur 
Reyer oraz Andre. Od września 2012 pełni funk-
cję Kierownika Artystycznego Teatru Rampa w 
Warszawie. Stworzył projekty musicalowe takie, 
jak: Broadway Street - Th e show (2011), Musica-
love (2014).

Od 2013 projekt Broadway Street - Th e Show 
prezentowany jest cyklicznie, również w Teatrze 
Polskim w Bielsku – Białej. 18 lutego 2015 za-
prezentował wydarzenie pt. „Th e best of Andrew 
Lloyd Webber”, prezentujące największe przeboję 
króla brytyjskiego musicalu, od stycznia 2016 
projekt ten nosi tytuł „Th e Lord największych 
musicali Broadwayu”. 

KULTURA


