
 Firma choć jako jedyna stawiła się 
do przetargu ma spore doświadczenie 
w wyburzaniu obiektów. Wystarczy tyl-
ko dodać, że to właśnie ona zrównała z 

ziemią wszystkie budynki po Stolarce 
Wołomin. Teraz, najwyraźniej, przyszła 
kolej na kolejne obiekty. 

Firma już weszła w teren. Jak informu-
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Dokończenie str. 3

Dokończenie str. 5

Po zakończeniu sprawowania funkcji zastępcy burmistrza przez Artura Murawskiego burmistrz Robert Perkowski wydał 
zarządzenie o powołaniu na to stanowisko Małgorzatę Zyśk,  dotychczasową wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz 
radną powiatu wołomińskiego.

Wcześniej jednak, na ostatniej sesji 
wiceburmistrz Artur Murawski został 
uroczyście pożegnany. Oprócz radnych 
w spotkaniu uczestniczyli także wszyscy 
kierownicy ząbkowskiego magistratu. 
Było to niezmiernie wzruszające spotka-
nie. – Po 8 latach bardzo dobrej współ-
pracy przychodzi czas, aby podjąć nowe 
wyzwania zawodowe. Myślę, że przez 
ten okres wiele udało nam się zrobić. 
Pracę na rzecz Ząbek traktowałem jako 
duże wyróżnienie i zaszczyt. Cieszę się, 
że mogłem zmieniać nasze miasto na 
lepsze – powiedział wiceburmistrz Artur 
Murawski.

Dokończenie str. 4

Kobyłka

Wołomin

Do końca 2020 r. w Kobyłce powstanie co najmniej 31 km dróg rowerowych. 
Układ obecnie realizowanych tras został zaplanowany już w 2014 roku.

W ramach spójnej sieci docelowo powstaną następujące trasy (w postaci ścieżek 
rowerowych i ciągów pieszo - jezdnych) dla rowerzystów:
1. Trasa wschód - zachód – Załuskiego – Zagańczyka – Marecka - Dworkowa (ciąg 

powiatowy od granicy z Wołominem do granicy z Markami);
2. Trasa północ-południe – Radzymińska – Kościelna – Napoleona - Poniatowskie-

go (od granicy z Radzyminem do granicy z Zielonką);
3. Trasa Przyjacielska - Serwitucka (od węzła S8 do ul. Napoleona);
4. Trasa wzdłuż linii kolejowej E75 – Warszawska – Ossowska – Nadarzyn – prze-

jazd Kobyłka Ossów-wzdłuż linii kolejowej do Glinianek (od granicy z Wołomi-
nem do granicy z Zielonką);

5. Trasa Orszagha – tunel PKP Kobyłka - Bohaterów Ossowa (od Załuskiego do 
granicy z Wołominem);

6. Trasa Nadarzyn - Orzeszkowej (od Poniatowskiego do Bohaterów Ossowa);
7. Trasa Kazimierza Wielkiego – Bolesława Chrobrego (od Radzymińskiej do gra-

nicy z Radzyminem;
8. Trasa Hubala (od Poniatowskiego do granicy z Zielonką);
9. Trasa 11listopada-Graniczna (od Załuskiego do Orszagha);
10. Trasa Nadarzyńska DW 634 (od granicy z Wołominem do granicy z Zielonką);
11. Trasa wzdłuż S8 (od Dworkowej do węzła S8 Kobyłka).
12. Trasa Orląt Lwowskich – ulica bez nazwy – wiadukt PKP Kobyłka Ossów – Jasiń-

skiego – ulica bez nazwy (od Nadarzyńskiej DW634 do Mareckiej);
13. Trasa Kordeckiego (od Przyjacielskiej do Bolesława Chrobrego)

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

Za kilka dni wołomińska pływalnia przy ul. Broniewskiego przejdzie do historii. A będzie co wspominać, bo przecież tysią-
ce ludzie korzystało z tego obiektu. Wraz z powstaniem nowej pływalni na terenie OSiR-u budynek stał pustkami i popadał 
w ruinę. Władze obecnej kadencji postanowiły teren oczyścić  i przygotować pod nowe cele. 31 lipca burmistrz Wołomina 
podpisała umowę na rozbiórkę pływalni z fi rmą Piotro-Stal z Dobczyna. Koszt rozbiórki wraz z budową nowych przyłączy 
robi wrażenie, bo to niemal 700 tys. zł.

je prezes Piotro-Stalu Adam Sikora wła-
ściwe roboty rozbiórkowe rozpoczną się 
już 16 sierpnia.  
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Dokończenie tekstu ze str. 1

W imieniu Urzędu Miasta Ząbki po-
dziękowanie złożył burmistrz Robert 
Perkowski, wręczając okolicznościowy 
grawerton, a skarbnik Elżbieta Żmijew-
ska bukiet kwiatów. W imieniu Rady 
Miasta Ząbki głos zabrał przewodniczą-
cy Wojciech Gut, który przypomniał, jak 
wiele projektów zostało przeprowadzo-
nych z inicjatywy Artura Murawskiego, 
jak duży wkład wniósł on w rozwój mia-
sta.

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza 
Roberta Perkowskiego z dn. 16 lipca 
2018 r. nowym zastępcą została Małgo-
rzata Zyśk.

Pani wieceburmistrz jest od urodzenia 
mieszkanką Ząbek, była wieloletnią dy-
rektor Publicznego Gimnazjum nr 2 im. 
J. Popiełuszki w Ząbkach i radną powia-
tową. W radzie powiatu obecnej kaden-
cji zasiadała w Komisji Edukacji, Sportu 
i Turystyki oraz w Komisji Dziedzictwa 
Narodowego i Kultury. Ma ośmioletnie 

Kobyłka

Rada Miasta Kobyłka jednogłośnie zdecydowała o dopłatach do biletów długo-
okresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Program "Warszawa+" skierowany jest do gmin wchodzących w skład aglomeracji 
warszawskiej, których mieszkańcy korzystają z komunikacji zbiorowej organizowanej 
przez ZTM w Warszawie.

Dzięki porozumieniu między Miastem Kobyłka a Warszawą, mieszkańcy mają do-
stęp do zintegrowanej sieci, w skład której wchodzą: tramwaje, autobusy, metro, po-
ciągi SKM, linie autobusowe "L", a także w ramach wspólnego biletu ZTM-KM-WKD 
pociągi Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Dopłaty:
• bilet 30 - dniowy imienny obowiązujący w 1 i 2 strefi e - dopłata do biletu normal-

nego 30 zł lub 15 zł przy bilecie ulgowym (ceny tych biletów z dopłatą to 150 zł za 
bilet normalny i 75 zł za ulgowy)

• bilet 90 - dniowy imienny obowiązujący w 1 i 2 strefi e - dopłata do biletu normal-
nego 70 zł lub 35 zł przy bilecie ulgowym (ceny tych biletów z dopłatą to 390 zł za 
bilet normalny i 195 zł za ulgowy)

• bilet 30 - dniowy imienny obowiązujący w 2 strefi e - dopłata do biletu normalne-
go 30 zł lub 15 zł przy bilecie ulgowym (ceny tych biletów z dopłatą to 82 zł za bilet 
normalny i 41 zł za ulgowy)

• bilet 90 - dniowy imienny obowiązujący w 2 strefi e - dopłata do biletu normalne-
go 45 zł lub 22,50 zł przy bilecie ulgowym (ceny tych biletów z dopłatą to 237 zł za 
bilet normalny i 118,50 zł za ulgowy)

Warunkiem niezbędnym do wydania karty jest zamieszkanie na terenie Miasta Ko-
byłka oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fi zycznych w Urzędzie Skarbo-
wym w Wołominie a także uregulowanie należności wynikających z podatków i opłat 
lokalnych na rzecz Miasta Kobyłka oraz wypełnienie obowiązku złożenia deklaracji 
lub jej aktualizacja o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planowany koszt dopłaty do biletów wyniesie około 260 000 zł rocznie.

doświadczenie w pracy projektowo-tech-
nicznej jako starszy asystent architekto-
niczny, dwudziestopięcioletnie - na sta-

nowisku nauczyciela i szesnastoletnie - w 
zarządzeniu szkołą.

Z wykształcenia jest historykiem, ma 
także przygotowanie z zakresu wiedzy o 
społeczeństwie i wychowania do życia w 
rodzinie oraz kwalifi kacje do zarządzania 
w oświacie.

Pełniąc dotychczasowe funkcje spra-
wowała trwały zarząd nad nieruchomo-
ściami.

Ma bogate doświadczenie w zakresie 
stosowania przepisów prawa oświato-
wego, administracyjnego i cywilnego, 
prawa pracy i ustawy o pracownikach 
samorządowych oraz prawa zamówień 
publicznych.

Jako radna powiatowa, zdobyła do-
świadczenie w pracy samorządowej oraz 
współpracy z wieloma instytucjami i 
organizacjami pozarządowymi. A nade 
wszystko dała się poznać jako radna 
aktywnie walcząca, wspólnie z radnym 
Sławomirem Pisarczykiem,  o sprawy 
Ząbek. 

Na stanowisku zastępcy burmistrza 
Małgorzata Zyśk będzie odpowiedzialna 
za sprawy: inwestycji, geodezji i gospo-
darki nieruchomościami, drogownictwa, 
zamówień publicznych oraz promocji.
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KobyłkaDokończenie tekstu ze str. 1

Trasy nr 1, 2, 3, 6, 8, 9 są już wybudo-
wane lub będą wykonane w całości do 
końca 2018 r., dzięki temu rowerzyści 
jeszcze w tym roku będą mogli korzy-
stać z ponad 14 km bezpiecznych dróg 
rowerowych. Pozostałe trasy o łącznej 
długości ponad 17 km będą wybudo-
wane do końca 2020 r. Kolejne 3,5 km 
ścieżek rowerowych powstanie w chwili 
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 634 
(ul. Nadarzyńska), która jest obecnie 
projektowana przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich.

Na wszystkie wymienione odcinki, 
poza tymi które wybudują inwestorzy 
zewnętrzni (PKP PLK – tunel i wia-
dukt wraz z drogami dojazdowymi, 
przy których są zaprojektowane ścieżki, 
GDDKiA – trasa S8, MZDW – DW634) 
Miasto Kobyłka pozyskało środki ze-
wnętrzne w łącznej wysokości ok. 21,06 
mln zł. Były to zarówno środki unijne 
przyznane w 2 wygranych konkursach w 
ramach instrumentu ZIT Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego oraz środki krajowe (ul. 
Hubala). Miasto będzie się ubiegać rów-
nież o dotacje dla odcinków, które obec-

nie są jeszcze w fazie projektowania.
Trasa nr 4 została zaprojektowana 

wzdłuż linii kolejowej z wykorzystaniem 
gminnych pasów drogowych lub tere-
nów należących do PKP. Skorzystanie z 
działek kolejowych zostało uzgodnione 
podczas wielu spotkań z przedstawicie-
lami kilku spółek z grupy PKP.

Ścieżki wybudowane w Kobyłce 
(również ta wzdłuż linii kolejowej) łączą 
się z ciągami projektowanymi i budo-
wanymi w gminach sąsiednich. Dzięki 
ponadlokalnej strategii, przemyślanym 
działaniom i współpracy międzygmin-
nej mieszkańcy będą mogli bezpiecznie 
poruszać się ciągami rowerowymi i doje-
chać wprost do Warszawy.

Budowa dróg rowerowych w Kobył-
ce ma charakter kompleksowy. Podczas 
realizacji ścieżki w danej ulicy równo-
cześnie budowana jest kanalizacja desz-
czowa, przebudowywana infrastruktura 
energetyczna oraz wykonywana nowa 
nakładka asfaltowa. Wprowadzana jest 
też nowa organizacja ruchu, często wy-
kraczająca poza bezpośredni obszar in-
westycji.

Kobyłka

Wykonując Uchwałę Rady Miasta Kobyłka z dn. 25 czerwca 2 018 r. ws utworzenia spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Kobyłce i powierzenia jej zadań własnych miasta, w dniu 12 lipca br. Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Ro-
guski podpisał akt założycielski.

26 lipca Sebastian Budziszewski został powołany do zarządu spółki, obejmując funkcję prezesa. Według kobyłkowskiego ma-
gistratu „Pan Sebastian Budziszewki jest osobą z szerokim doświadczeniem w branży wodno - kanalizacyjnej, energetycznej oraz 
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Odznacza się fachową wiedzą w zakresie nowych technologii, ochrony środowiska oraz 
wydatkowania środków unijnych. Jest zwolennikiem nowatorskich metod zarządzania. Przez kilkanaście lat kierował podobnymi 
spółkami. Jest laureatem nagrody Manager Roku 2016 w branży wodno - kanalizacyjnej.”
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Zielonka

W czerwcu rozpoczęły się prace przy zadaniu „Budowa drogi gminnej ul. Inży-
nierskiej w Zielonce na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Piastowskiej”. Koszt prac 
to 3,8 mln zł, a inwestycja dofi nansowana jest z funduszy europejskich w zakresie 
budowy ścieżki rowerowej.

Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, 
jezdni (dwa pasy po 3 metry) wraz ze zjazdami, chodnika, ścieżki rowerowej oraz 
oświetlenia drogowego.

Inwestycja ma zakończyć się w listopadzie br.

Marki

Kolejna marecka gruntowa ulica zostanie w tym roku przebudowana.

Uwaga kierowcy! Rozpoczęły się ro-
boty przy kompleksowej przebudowie 
ulicy Hoovera. Początkowo będą prowa-
dzone prace związane z uzupełnieniem 
przyłączy wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. Potem rozpocznie się budowa 
kanalizacji deszczowej, a następnie ukła-
danie nowej nawierzchni. Pojawią się też 
latarnie, które poprawią bezpieczeństwo 
na tej ulicy.

Prace wykonuje wołomińska fi rma 
Włodzimierz Krol Zakład Drogowych i 
Inżynieryjno-Instalacyjnych. Koszt reali-
zacji prac to 2,19 mln zł. Gwarancja i rę-

kojmia wyniesie 60 miesięcy. Prace mają 
być w tym roku ukończone.

Obecnie w Markach trwają prace przy 
budowie i przebudowie: Głównej, Przy-
leśnej, Wiśniowej, Zachodniej, Strzelec-
kiej, fragmentu Wesołej, Lisiej, Wiewiór-
ki, Zygmuntowskiej. Samorząd wybrał 
też wykonawców ciągu Sosnowa-Ko-
ściuszki, a także ulicy Wereszczakówny. 
Toczą się też prace budowlane przy bu-
dowie drogi rowerowej, która połączy 
Marki z Zielonką na wale rzeki Długiej.

TM

Tłuszcz, 01 sierpnia 2018r 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO WYDZIERŻAWIENIA
Burmistrz Tłuszcza podaje do publicznej wiadomości wykaz działki 

gruntu o powierzchni 32m2 wydzielonej z działki ewidencyjnej oznaczonej 
numerem  1334/32, położonej w obrębie: 0001,Tłuszcz przy ulicy Głowackiego 
na okres trzech lat z przeznaczeniem na powiększenie działki zabudowanej nr 
1334/28.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Tłuszcz i jest zapisana w księdze 
wieczystej WA1W/00059268/6.

Czynsz dzierżawny określa się  na kwotę brutto 500zł rocznie, słownie: pięćset 
złotych. Czynsz będzie płacony z góry za dany rok  począwszy od 2018r.

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną  określone w umowie dzierżawy.
Informacje dotyczące powyższej dzierżawy można uzyskać w urzędzie 

Miejskim w Tłuszczu w pokoju nr 14. Wykaz zamieszczono na tablicach 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu www.
tluszcz.bip.net.pl

Burmistrz Tłuszcza
mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk

Powiat Wołomiński uruchamia fi lię Wydziału Komunikacji w Radzyminie 
przy ul. Komunalnej 8a. Od 3 września swoje sprawy będą mogli załatwić tam 
mieszkańcy Dąbrówki, Marek i Radzymina.

Od tego dnia w całym powiecie bę-
dzie obowiązywać też rejonizacja. W 
Wołominie sprawy w Wydziale Komu-
nikacji będą mogli załatwić mieszkańcy: 
Kobyłki, Poświętnego, Wołomina, Zą-
bek i Zielonki. Filia w Tłuszczu obsłuży 
klientów z: Jadowa, Tłuszcza, Klembowa 

i Strachówki.

W czerwcu do budynku przy ul. 
Komunalnej przeniesiona została fi lia 
Wydziału Budownictwa. Docelowo w 
obiekcie mieścić się będzie też fi lia Po-
wiatowego Urzędu Pracy.

Wołomin

W ramach zlecenia fi rma Piotro-Stal 
wykona:

1. rozbiórkę budynku administracyjnego 
wraz z infrastrukturą techniczną i zago-
spodarowaniem terenu krytego basenu 
kąpielowego zlokalizowanego na działkach 
ew. nr 66/8, 66/2, 66/3, 66/4, 65, 66//5, 66/6, 
66/7 obr. 23 w Wołominie przy ul. Broniew-
skiego 7/9, 
2. rozbiórkę budynku krytego basenu ką-
pielowego na działkach ew. nr 65, 66/5, 66/6 
obr. 23 przy ul. Broniewskiego w Wołomi-
nie, 

3. przebudowę elektroenergetycznych linii 
kablowych niskiego napięcia NN 0,4 kV w 
Wołominie przy ul. Broniewskiego 7/9, na 
działkach ew. nr 78/16, 66/2, 66/3, 65, 66/5, 
66/6, 66/7 obr. 23, 
4. przebudowę przyłącza teletechnicznego 
do budynku administracyjnego obiektu 
krytego basenu kąpielowego na działkach 
nr ew. 54/1, 65, 66/5 obr. 23 przy ul. Bro-
niewskiego 7/9 w Wołominie, 
5. przebudowę przyłącza cieplnego na 
działkach nr ew. 65, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 
66/6, 66/7, 66/8 obr. 23 przy ul. Broniew-

skiego 7/9 w Wołominie, 
6. budowę przyłącza gazowego na dział-
kach nr ew. 78/16, 66/2 obr. 23 przy ul. Bro-
niewskiego 7/9 w Wołominie, 
7. przebudowę przyłączy wod-kan na dział-
kach nr ew. 66/8, 78/16, 78/3, 65 obr. 23 
przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie, w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Upo-
rządkowanie i przygotowanie terenu po 
„Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wo-
łominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów 
i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania 
nowych funkcji gospodarczych”

Dokończenie tekstu ze str. 1
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Kobyłka

Tłuszcz

Punktualnie o godzinie 17:00 roz-
brzmiały syreny na Starym Cmentarzu 
w Kobyłce. Oddano w ten symboliczny 
sposób hołd Powstańcom Warszaw-
skim.

1 sierpnia o godz. 17 w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na te-
renie gminy Tłuszcz uruchomiono syreny alarmowe w hołdzie dla pamięci boha-
terskich żołnierzy oraz mieszkańców stolicy i zamordowanych.

Chór Cantanti odśpiewał hymn pań-
stwowy, po którym głos zabrał burmistrz 
Kobyłki Robert Roguski. Nawiązał w 
swoim przemówieniu do odwagi oraz 
walki o godność i wolność. Mówił o po-
święceniu młodych ludzi i ich heroizmie.

Kolejne przemówienie wygłosił ksiądz 
Andrzej Rusinowski, kończąc je modli-
twą. List od ministra obrony narodowej 
Mariusza Błaszczaka odczytał doradca 
ministra Bogdan Grzenkowicz.

Wiązanki zostały złożone na grobach 
Powstańców pochowanych w Kobył-
ce. Dodatkowo najmłodsi mieszkańcy 
miasta obecni na cmentarzu wspólnie z 
burmistrzem zapalili znicze na grobach.

Spotkanie zakończyło się koncertem 
chóru, który zaprezentował słuchaczom 
pieśni powstańcze.

Zebrani przy pomniku Żołnierzy 32 
pułku piechoty Armii Krajowej obwo-
du Radzymin „Rajski Ptak” odśpiewali 
hymn państwowy przy akompania-
mencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 
Następnie zastępca burmistrza Tłuszcza 
Waldemar Banaszek, przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Włodzi-
mierz Fydryszek oraz radni Adam Kisiel 
i Waldemar Sitek złożyli kwiaty w imie-

niu mieszkańców Gminy. Wieniec złoży-
li również przedstawiciele Grupy Rekon-
strukcyjnej „Rajski Ptak” i klubu kibica 
Legii Warszawa, którym dziękujemy za 
piękną oprawę uroczystości. Podzię-
kowania należą się również wszystkim 
przybyłym mieszkańcom, strażakom z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuszczu, 
Harcerzom z Towarzystwa Skautowego 
HORN oraz Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej. 

Ząbki
Mieszkańcy miasta, kombatanci, Ząbkowscy Legioniści ZL’11, przedstawiciele 

władz miasta i kościoła spotkali się wczoraj w godzinę „W” przy pomniku „Miesz-
kańców Ząbek i Drewnicy poległych w latach 1939 -1945” w Parku Miejskim im. 
Szuberta. Zgromadzili się by w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 
uczcić pamięć poległych w tej walce i oddać im hołd. 

W uroczystości udział wzięli: Stefan 
Załęski, prezes ząbkowskiego Koła Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, por. w st. spocz. Edward Piór-
kowski, por. w st. spocz. Kazimierz Baj.

Władze miasta reprezentowali: Mał-
gorzata Zyśk- zastępca burmistrza oraz 
Patrycja Żołnierzak - sekretarz miasta. 
Hołd warszawskim powstańcom oddali 
także Zbigniew Forysiak - komendant 
Straży Miejskiej, asp. szt. Michał Król- 
zastępca komendanta Komisariatu Po-
licji w Ząbkach, Ząbkowscy Legioniści 
ZL’11, Edyta i Tomasz Kalata - przed-
stawiciele klubu PO Ząbki, Sławomir 
Pisarczyk i Robert Świątkiewicz- przed-
stawiciele klubu PiS Ząbki, Paweł Poboży 
- prezes stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 
i Placówek Edukacyjno - Wychowaw-
czych Miasta Ząbki oraz liczne grono 
mieszkańców dla których pamięć o pole-
głych i żyjących  bohaterach sierpniowe-
go zrywu nadal pozostaje żywa.

Uroczystość rozpoczęła się parę minut 
przed godziną 17:00 wprowadzeniem 

pocztów sztandarowych Związku Har-
cerstwa Polskiego Hufi ec Ząbki oraz 
Koła Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych w Ząbkach, następ-
nie punktualnie o godz. 17:00 w całym 
mieście rozległy się dźwięk syreny i w 
niebo poszybowały biało czerwone race, 
odśpiewano hymn państwowy, a pro-
boszcz parafi i pw. Miłosierdzia Bożego 
ks. Andrzej Kopczyński odmówił mo-
dlitwę w intencji poległych powstańców. 
Kolejnym punktem środowych uroczy-
stości było złożenie kwiatów i zniczy 
pod pomnikiem przez wszystkie obecne 
delegacje. Przemówienia okoliczno-
ściowe wygłosili: Stefan Załęski - prezes 
ząbkowskiego Koła Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych oraz 
Małgorzata Zyśk - zastępca burmistrza 
miasta Ząbki. Na zakończenie odśpie-
wano m. in. wojenny hymn harcerski 
Batalionu „Parasol” - „Pałacyk Michla” i 
„Chłopcy silni jak stal” pieśń śpiewaną w 
czasie Powstania Warszawskiego.

Uroczystość przygotował i poprowa-
dził Dominik Manowski.
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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

Młoda reżyserka, znany aktor i historia, która porusza. We wrześniu w kilku punktach miasta będzie powstawać dramat 
psychologiczny.

Ukończyła dziennikarstwo i szkołę 
aktorską. Napisała niedawno frapują-
cy scenariusz i na jego podstawie we 
wrześniu po raz pierwszy podejmie się 
reżyserskiego wyzwania. Mowa o Kari-
nie Węgiełek, która od kilku lat miesz-
ka w Markach i wybrała swoje miasto 
na miejsce planu zdjęciowego dramatu 
psychologicznego. Będzie to historia 
dwójki młodych ludzi, których połączyło 
poczucie winy za śmierć trzeciej osoby 
w wypadku samochodowym. Ich losy 
będziecie mogli zobaczyć po raz pierw-
szy na ekranie w Centrum Aktywności 
Fabryczna 3.

- Każdy z nas prawie każdego dnia ma 
jakieś poczucie winy. Za dużo powie-
działem, nie zadzwoniłem, nie zrobiłem. 
Wydaje nam się, że każdy krok, który 
wykonaliśmy, mogliśmy skierować w 
inną stronę - tłumaczy przesłanie fi lmu 
jego pomysłodawczyni.

Karina Węgiełek nie podsunie widzo-
wi gotowego rozwiązania. Chce, by każ-
dy z nas pokusił się o własną refl eksję.

- Mam nadzieję, że uda nam się stwo-
rzyć tak wciągający i rzeczywisty obraz, 

w którym widz będzie mógł się schować 
po to, aby na końcu, razem z bohatera-
mi, odetchnąć i powiedzieć: „To nie moja 
wina, to przypadek, takie jest życie” - pu-
entuje scenarzystka.

Marki będą częścią planu fi lmowego. 
Tu będą kręcone zdjęcia m.in. w warsz-
tacie samochodowym i restauracji. Do 
udziału zaproszeni są statyści z naszego 
miasta.

Zdjęcia do fi lmu wykona Jacek Pe-
trycki, który wcześniej pracował m.in. 
dla Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki 
Holland i Antoniego Krauze. W jednej 
z głównych ról wystąpi Mirosław Zbro-
jewicz, odtwórca postaci w ponad 100 
fi lmach (m.in. Chłopaki nie płaczą, Sztos 
2). Plakat przygotuje znany grafi k An-
drzej Pągowski.

- Zdjęcia będziemy realizować na 
początku września. Mam nadzieję, że 
w listopadzie będę mogła zaprosić na 
przedpremierowy pokaz w Centrum 
Aktywności Fabryczna 3, a w grudniu - 
na premierę - dodaje Karina Węgiełek.

TM

W dniach 9 -22 lipca, w Pałacu w Chrzęsnem odbywał się III Ogólnopolski 
Plener Ceramiczny Azymut Chrzęsne. Organizatorem wydarzenia była Fundacja 
Ogarnij Emocje i Powiat Wołomiński.

Przez 14 dni artyści oddawali się pracy 
twórczej, której owocem był niedzielny 
wernisaż. W pałacowym Spichlerzu mo-
gliśmy podziwiać wystawę wyjątkowych 
dzieł sztuki, które wzbudziły wiele emo-

cji u zwiedzających.
Równocześnie z fi nisażem pleneru, 

inaugurowana została wystawa rzeźby 
ceramicznej „ Z Ziemi”. Już po raz dru-
gi możemy podziwiać prace wybitnych 

artystów, które wyeksponowane zosta-
ły w przestrzeni pałacowego parku. W 
tym roku mamy zaszczyt podziwiać 
dzieła: prof. Stanisława Bracha, Barbary 
i Zbigniewa Piotra Lorków, Agaty Ada-
mowskiej, Agnieszki Barnat, Agnieszki 
Hernik, Anny Skwierawskiej, Doroty 
Łasisz, Patrycji Barkowskiej, Mariki No-

wak, Sophie Maslowski, Wandy Wolf i 
Jasi Pereiry.

Niedzielne popołudnie uświetnił 
metafi zyczny występ zespołu Paralu-
zja, który wspaniale komponował się z 
wydarzeniem i stał się miłym akcentem 
kończącym święto ceramiki w Pałacu w 
Chrzęsnem.
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