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Marki

Dlatego strażacy, których grono zbli-
ża się już do 100 osób, marzą o nowym, 
sprawniejszym pojeździe. Jest to ogrom-
na inwestycja szacowana na ponad 800 

tys. zł. Z pomocą OSP pośpieszyli sa-
morządowcy. W czwartek władze Marek 
podpisały umowę dotacyjną. Strażacy 
otrzymają 450 tys. zł: 350 tys. zł od samo-

rządu mareckiego, 100 tys. zł – od samo-
rządu Województwa Mazowieckiego.

Dokończenie str. 5

Mają dwa wyeksploatowane auta. Z braku części zamiennych ich ewentualna naprawa może zajmować nawet kilka tygo-
dni. W przypadku straży pożarnej – rzecz nie do pomyślenia. A mowa o mareckich druhach z OSP, którzy w ubiegłym roku 
wyjeżdżali z remizy przy ul. Dużej na interwencje aż 257 razy, najwięcej w powiecie. 

Kilka dni temu w  siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się spotkanie dotyczące drogi S17. 
Podczas spotkania przedstawiciele samorządów Marek, Ząbek, Zielonki i Wołomina oraz Nadleśnictwa Drewnica przed-
stawili swoje uwagi do zaprezentowanej, w formie wizualizacji przestrzennej, Koncepcji Programowej Budowy Wschodniej 
Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17, na parametrach drogi ekspresowej, na odc. Węzeł „Drewnica” na dr. S8.

Kobyłka

Dokończenie str. 3

Dokończenie str. 7

17 lipca, w Urzędzie Miasta Kobyłka zostały podpisane trzy umowy na przy-
gotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżek rowerowych. Jest to 
kolejny etap inwestycji zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w postaci dwóch 
projektów.

W projekcie „Zintegrowana sieć ście-
żek rowerowych na terenie gmin Marki, 
Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT 
WOF”, który został już zakończony w 
2018 roku, wykonane zostało niedawno 
wspólne, jednolite oznakowanie ścieżek. 
Tym samym realizacja projektu dobiegła 
końca.

Natomiast w projekcie „Rozwój zin-
tegrowanej sieci dróg rowerowych na 
terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, 
Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt 

w ramach ZIT WOF” nie było możliwe 
rozstrzygnięcie ogłoszonych postępo-
wań w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” 
(miasto otrzymywało zbyt wysokie, jak 
na swoje możliwości oferty), postano-
wiono więc zmienić formułę realizacji 
projektu. Zdecydowano, że ścieżki zo-
staną zaprojektowane, a po uzyskaniu 
wszelkich koniecznych pozwoleń i doku-
mentów rozpocznie się realizacja. Podpi-
sane umowy są częścią tego działania. 
Podpisano je na następujące zadania:

Przede wszystkim zwrócono inwestorowi uwagę w zakresie przewidzianych zbyt niskich ekranów. Obecnie proponuje się ich 
wysokość od 3 do 4,5 m, co jest niestety zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami, dla porównania przy DW 631 zamontowa-
ne są 7 metrowe. Samorządowcy wystąpili też z wnioskiem do przedstawicieli GDDKiA, by w planach ująć ekrany dźwiękochłon-
ne na podjazdach i estakadach. Zapobiegłyby one przenoszeniu się hałasu ponad zalesieniami.

Stacja Muzeum w Warszawie pre-
zentuje eksponaty i modele z historii 
światowej techniki kolejowej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osiągnięć 
polskiej myśli technicznej. To wyjąt-
kowe miejsce, z niepowtarzalnym kli-
matem Dworca Warszawa Główna. Na 
wycieczkę do Stacji Muzeum zabierze 
nas jej Pełnomocnik Pani Bożena Że-
lazowska. 

Dokończenie str. 7
Jaka jest historia warszawskiego mu-

zealnictwa kolejowego?
Stacja Muzeum (do 2016 r. funkcjonu-

jąca pod nazwą Muzeum Kolejnictwa), 
mieści się w  budynku dawnego dworca 
Warszawa Główna. Nasza historia sięga 
jednak znacznie dalej. Pierwsze ekspozy-
cje poświęcone kolejnictwu na ziemiach 
polskich zaczęły powstawać jeszcze pod 
zaborami. Wśród nich możemy wyróż-
nić kolekcję Muzeum Przemysłu i Rol-
nictwa przy Krakowskim Przedmieściu 
66 w Warszawie, którą otwarto w 1875 
roku.
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Z okazji 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie będzie miała miejsce 
wystawa historyczna pt. „Generał Haller i jego żołnierze”, przygotowana przez 
Muzeum Niepodległości w Warszawie. 10 sierpnia 2019 r. godz. 18:00, Miejska 
Sala Koncertowa

W programie:
- Prelekcja historyczna - p. Jan Engel-

gard, dyrektor Muzeum X Pawilonu Cy-
tadeli Warszawskiej

- Pokaz fi lmu "Błękitna Armia" (Pol-
ska, 2017) - fabularyzowany fi lm doku-
mentalny o żołnierzach gen. Józefa Hal-
lera z lat 1917-1919

Wystawa „Generał Józef Haller i jego 
żołnierze” pozwala poznać materia-
ły – nierzadko unikatowe – ze zbiorów 
Archiwum Narodowego w Krakowie i 

Muzeum Niepodległości w Warszawie 
oraz ze zbiorów prywatnych. Prezento-
wane zdjęcia pochodzą z okresu wojny 
z bolszewikami, obu wojen światowych, 
a także ukazują Generała i jego bliskich 
po roku 1945, już na emigracji. Na wy-
stawie możemy zobaczyć rodzinę Ge-
nerała, żołnierzy i ofi cerów II Brygady 
Legionów Polskich, takich jak m.in. płk 
Marian Januszajtis i ksiądz Józef Panaś, 
żołnierzy Błękitnej Armii oraz Armii 
Ochotniczej z 1920 roku podczas Bitwy 
Warszawskiej.

Prezentacja wystawy jest jednym z 
przedsięwzięć realizowanych w ramach 
– dotowanego przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego – pro-
jektu edukacyjnego Muzeum Niepod-
ległości pt. „100 na 100” (sto projektów 
na stulecie odzyskania niepodległości). 
Idee przewodnie projektu to upowszech-
nianie wiedzy o odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w roku 1918 i ówczesnym 
kształtowaniu się jej granic oraz popula-
ryzowanie postaw patriotycznych.

Wystawę będzie można zwiedzać w 
foyer Miejskiej Sali Koncertowej w Ra-
dzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 15, do 
15 września 2019 r.
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Trwa budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 od ul. Klonowej do ul. 
Słowiczej w Tłuszczu. Gmina Tłuszcz wykonała projekt, a Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich realizuje inwestycje, w ramach której powstanie chodnik o długości 
ok. 500 m i  szerokości 3,5 m, dzięki czemu w przyszłości będzie mogła powstać tam 
ścieżka rowerowa. Wartość zadania wynosi 600 tys. złotych. 

Tymczasowe Muzeum Kolejowe 
powstało w 1928 roku w zachodnim 
skrzydle Dworca Głównego (Dworzec 
Wiedeński stojący u zbiegu ulic Mar-
szałkowskiej i Alei 3 Maja – dzisiejszych 
Alei Jerozolimskich). Jak duże było za-
interesowanie taką ekspozycją pokazała 
frekwencja. W roku 1932 wystawę zwie-
dziło czternaście tysięcy osób, a dwa lata 
później już ponad siedemnaście tysięcy. 
Muzeum przeżywało największe oblęże-
nie w niedziele i dni świąteczne. Podob-
nie jest i dziś. Od początku tego roku na-
sze „kolejowe skarby” obejrzało niemal 
czterdzieści tysięcy turystów. W jedną 
tylko Noc Muzeów gościliśmy osiem i 
pół tysiąca osób. 

Skąd bierze się ten fenomen Stacji 
Muzeum? Co przyciąga turystów, nie 
tylko z Warszawy i okolic, ale też Pol-
ski, Europy i świata?

Nasze bogate zbiory historyczne to 
przede wszystkim tabor. W największym 
w Polsce skansenie podziwiać można 
pięćdziesiąt parowozów, lokomotyw, 
wagonów i innych pojazdów. Ekspozycję 
dopełnia blisko 800 maszyn i urządzeń 
kolejowych. Wiele z tych obiektów nie 
znajdziemy w żadnym z muzeów na 
świecie. Korzystając z trwającej obecnie 
modernizacji stołecznej linii średnico-
wej i budowy tymczasowego Dworca 
Głównego i my próbujemy odnowić 
nasze  „muzeum pod chmurką”. Część 
eksponatów została przetoczona na 
nowe miejsce, przy specjalnie wybudo-
wanej rampie peronowej. Odliczamy dni 
do jej otwarcia. Liczymy, że w sierpniu 
udostępnimy zwiedzającym odnowio-
ną część skansenu i nasze najcenniejsze 
eksponaty, m.in.: Pu 29-3 największy 
parowóz pospieszny zbudowany w Pol-
sce przed II wojną światową oraz Tkb3 
- najstarszy parowóz w zbiorach Stacji 
Muzeum – wyprodukowany w 1880 r. w 
niemieckiej fi rmie Hohenzollern. Lista 
naszych „pereł” jest dłuższa. Tylko w Sta-
cji Muzeum obejrzymy wagon salonowy 
z lat trzydziestych ubiegłego wieku, tzw. 
Salonkę Bieruta czy pociąg pancerny z II 
wojny światowej. Na koneserów techniki 
czeka też uruchomiony w tym roku sy-
mulator lokomotywy EU07.

Stacja Muzeum to nie tylko Warsza-
wa. W Sochaczewie funkcjonuje Mu-
zeum Kolei Wąskotorowej. Co jest jego 
największym atutem?  

Muzeum Kolei Wąskotorowej w So-
chaczewie, które jest fi lią Stacji Muzeum 
posiada jedyną w Polsce muzealną kolej-
kę wąskotorową. W sezonie turystycz-

nym od maja do października odbywa 
ona regularne przejazdy do pobliskiej 
Puszczy Kampinoskiej. Zabytkowe skła-
dy wożą pasażerów we wszystkie środy 
i piątki oraz weekendy sierpnia. Socha-
czewskie zbiory taboru wąskotorowego 
należą do największych i najciekawszych 
w Europie. W miarę możliwości pod-
dajemy konserwacji unikatowe obiek-
ty. Wymaga to ogromnych nakładów 
fi nansowych. Dzięki pomocy naszego 
organizatora, jakim jest Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ostatnich 
miesiącach udało nam się odrestaurować 
karoserię jedynego zachowanego eg-
zemplarza pociągu elektrycznego EW51 
z 1936 roku. W planach tegorocznych, 
korzystając ze wsparcia PKP i Samorzą-
du Mazowsza, oprócz kontynuacji prac 
związanych z tym składem, znalazła się 
jeszcze konserwacja lokomotyw: EU20-
24 i EP02-02 oraz parowozów: Oko1-3 

i Oi1-29, a także pługu odśnieżnego 
Björke. Marzę, że damy też „nowe życie” 
zabytkowej jednostce SN52-38, wypro-
dukowanej w połowie ubiegłego stulecia 
i wkrótce będziemy mogli ją podziwiać 
na żelaznych szlakach, między innymi 
do Wołomina czy Tłuszcza. Wkrótce w 
Tłuszczu, mieście które z koleją związa-
ne jest od 157 lat, kiedy wybudowano tu 
stację drogi żelaznej warszawsko – pe-
tersburskiej zagości też nasza mobilna 
wystawa „Wagon kultury”. Już dziś zapra-
szam Państwa na to spotkanie z naszymi 
zbiorami. O szczegółach będziemy in-
formować na stronie internetowej Stacji 
Muzeum www.stacjamuzeum.pl oraz 
w mediach społecznościowych. Mam 
nadzieję, że zachęciłam Państwa do wi-
zyt w Stacji Muzeum w Warszawie oraz 
Muzeum Kolei Wąskotorowej w Socha-
czewie. Do zobaczenia. 

Projekt „Organizacja i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w 
Ząbkach dla gmin: Marki, Ząbki, Zielonka” dofi nansowany jest ze środków Powiatu 

Wołomińskiego w ramach umowy nr 39.2019 z dn. 01.02.2019 r. 
Realizacja projektu: 1 II – 31 XII 2019 r.

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:   kontakt@propracownia.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 i mailowego:
poniedziałki w godz.                  12.00 – 16.00
środy w godz.  9.00 – 13.00
piątki w godz.   9.00 – 13.00

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 – 20.00.

Strachówka
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Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Zwiększenie obszarów zieleni na terenie gminy Dąbrówka, remont po-
mieszczeń sanitarnych strażnicy w OSP Klembów czy budowa chodnika w Rasztowie – to tylko niektóre inwestycje w powie-
cie wołomińskim ze wsparciem samorządu Mazowsza. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk 
oraz benefi cjenci z powiatu wołomińskiego. W spotkaniu udział wzięli radni województwa mazowieckiego – Bożena Żela-
zowska, Piotr Kandyba i Marcin Podsędek.

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu 
województwa mazowieckiego, którego 
celem jest polepszenie jakości powietrza 
na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać 
się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-
-miejskie. W  tegorocznej pierwszej 
edycji złożonych zostało 119 wniosków. 
Wsparcie otrzymało 110 projektów. 
W sumie na ich realizację z budżetu Ma-

zowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. 
Z powiatu wołomińskiego wsparcie trafi  
do 5 gmin: Klembów, Kobyłka, Woło-
min, Tłuszcz i Dąbrówka. Otrzymane 
środki gminy przeznaczą m.in. na rewi-
talizację parku w Tłuszczu, opracowanie 
aktualizacji planu gospodarki niskoemi-
syjnej czy zakup drona badającego skład 
dymu z palenisk domowych.  Na reali-
zację tych projektów gminy otrzymają 
ponad 230 tys. zł.

– Ten program ma przede wszystkim 
służyć poprawie jakości powietrza na 
Mazowszu. Udało nam się dofi nansować 
aż 110 działań proekologicznych, któ-
rych celem jest dbanie o nasze wspólne 
środowisko. Poprawa stanu powietrza 
jest teraz dla nas priorytetowym zda-
niem, dlatego cieszę się, że w tym roku 
stworzyliśmy ten projekt – mówi Piotr 
Kandyba radny województwa mazo-
wieckiego.

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin 
na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego 
i Remont Strażnic

Na Mazowszu jest ok. dwa tysią-
ce jednostek OSP, w których aktywnie 
działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku 
samorząd Mazowsza wspiera strażaków 
ochotników przeznaczając środki na za-
kup sprzętu, wozów strażackich, umun-

durowania oraz remonty strażnic. W 
tym roku trafi  do nich 10 mln zł. Gmi-
ny z powiatu wołomińskiego otrzymają 
ponad 536 tys. zł wsparcia. Środki te zo-
staną przeznaczone na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz 
remonty dachów, posadzek i bram gara-
żowych w strażnicach OSP.

– Strażacy ochotnicy wykonują nie-

zwykły zawód. Ratują ludzkie zdrowie i 
życie. Musimy jednak pamiętać, że w tej 
pracy potrzebna jest nie tylko odwaga, ale 
także niezawodny sprzęt. Dlatego od lat 
wspieramy fi nansowo ochotnicze straże 
z Mazowsza. Cieszę się, że i w tym roku 
znalazły się środki aby ich wesprzeć – 
podkreśla Bożena Żelazowska radna 
województwa mazowieckiego. 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 
– Już po raz drugi uruchomiliśmy program aktywizacji naszych mazowieckich so-

łectw. Gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację zadań istotnych dla ich miesz-
kańców. Dzięki pieniądzom z budżetu województwa powstaną nowe place zabaw, si-
łownie plenerowe czy zmodernizowane zostaną świetlice wiejskie. Zdajemy sobie sprawę 
jak ważne dla mieszkańców naszego regionu są te drobne inwestycje, dlatego w tym roku 
wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

L.p. Benefi cjent - gmina Nazwa projektu Dofi nansowanie  
(zł)

1. Klembów Poprawa jakości powietrza w Klembowie poprzez stworzenie nowego 
terenu zielonego w centrum miejscowości 23 181 zł

2. Kobyłka Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kobyłka na lata 
2019-2022 35 000 zł

3. Kobyłka Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Kobyłce 7 500 zł

4. Wołomin
Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domo-
wych (Zakup Drona badającego skład dymu z palenisk/kominów 
domowych)

55 000 zł

5. Tłuszcz Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku na 
osiedlu Długa w Tłuszczu 100 000,00

6. Dąbrówka Zwiększenie obszarów zieleni ochronnej na terenie Gminy Dąbrówka 17 000,00

L.p. Benefi cjent - gmina Nazwa projektu Dofi nansowanie  
(zł)

1. Jadów Remont łazienki strażnicy w OSP Jadów 12 400,00

2. Klembów Remont pomieszczeń sanitarnych strażnicy w OSP Klembów 12 400,00

3. Poświętne Remont instalacji elektrycznej strażnicy w OSP Poświętne 12 400,00

4. Radzymin Remont posadzki oraz ścian w garażu strażnicy w OSP Załubice 12 000,00

5. Strachówka Remont ścian w garażu strażnicy w OSP Równe 12 400,00

6. Tłuszcz Remont bram garażowych strażnicy w OSP Chrzęsne 12 000,00

7. Wołomin Remont dachu strażnicy w OSP Ossów 12 400,00

8. Dąbrówka Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Kuligów 50 000,00

9. Jadów Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśni-
czym zamontowanym na stałe dla OSP Myszadła 100 000,00

10. Marki Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśni-
czym zamontowanym na stałe dla OSP Marki 100 000,00

11. Radzymin Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśni-
czym zamontowanym na stałe dla OSP Zawady 100 000,00

12. Wołomin Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśni-
czym zamontowanym na stałe dla OSP Majdan 100 000,00

L.p. Benefi cjent 
- gmina Nazwa projektu Dofi nanso-

wanie (zł)

1. Klembów Zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole 
Szkół w Ostrówku 10 000,00

2. Klembów Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Starym Kraszewie 10 000,00

3. Klembów Utworzenie mobilnego punktu degustacji 
produktów kulinarnych z sołectwa Pieńki 10 000,00

4. Klembów Iluminacja świetlna w Klembowie 10 000,00

5. Klembów Budowa chodnika w Rasztowie 10 000,00

6. Jadów Zakup sprzętu na OSP Myszadła 10 000,00

7. Jadów
Remont przestrzeni publicznej pełniącej 
funkcje sportowo-rekreacyjne na terenie 
Szkoły Podstawowej w Jadowie

10 000,00

8. Jadów Modernizacja placu zabaw w Borzymach 10 000,00

9. Jadów Przywrócenie funkcji użytkowych terenom 
publicznym w miejscowości Sulejów 10 000,00

10. Jadów Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sitne 10 000,00

11. Radzymin
Zakup pawilonu użytkowego, na potrze-
by stworzenia świetlicy wiejskiej we wsi 
Wiktorów

9 000,00

12. Radzymin
Zakup i montaż garażu w celu zabezpiecze-
nia i zapewnienia gotowości bojowej sprzętu 
gaśniczego OSP Nadma

10 000,00

13. Radzymin

Zakup namiotów ekspresowych oraz 
podestów scenicznych w ramach budowania 
integracji społecznej mieszkańców Sołectwa 
Ciemne

10 000,00

14. Radzymin Zakup zestawu do kina letniego na potrzeby 
imprez plenerowych w Wolicy 10 000,00

15. Radzymin
Rewitalizacja świetlicy sołeckiej oraz utwo-
rzenie w nim centrum aktywności lokalnej 
wsi Sieraków

10 000,00

16. Dąbrówka Wykonanie ocieplenia i ogrzewania budyn-
ku strażnicy OSP Ślężany 10 000,00

17. Dąbrówka Wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej 
plażowej w miejscowości Dąbrówka 10 000,00

18. Dąbrówka Stworzenie miejsca do rekreacji i integracji 
mieszkańców sołectwa Sokołówek 10 000,00

19. Dąbrówka Remont budynku Strażnicy OSP Ludwinów 
- Józefów, gm. Dąbrówka 10 000,00

20. Dąbrówka Remont pomieszczeń strażnicy OSP Za-
ścienie 10 000,00

21. Wołomin

Budowa progów spowalniających ruch 
kołowy wykonanych z kostki betonowej w 
drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe 
Grabie

10 000,00

22. Wołomin Budowa placu zabaw w miejscowości 
Cięciwa 10 000,00

23. Poświętne
Remont i modernizacja placu zabaw wraz z 
miejscem postojowym przy ścieżce rowero-
wej w sołectwie Czubajowizna

10 000,00

24. Poświętne Rewitalizacja centralnej części sołectwa Wola 
Cygowska 10 000,00

25. Strachówka Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w 
miejscowości Józefów 10 000,00

26. Strachówka Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwisinie 10 000,00

– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło 
już środków. Dodatko we fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś 
podpisaliśmy umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na  modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzię-
ki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik. Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. 

To właśnie z myślą o nich uruchomili-
śmy Mazowiecki Instrument Aktywiza-
cji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu 
Mazowsza zrealizowanych zostanie 
blisko 1178 różnego rodzaju projektów. 
W powiecie wyszkowskim wsparcie z 
samorządu województwa otrzymało 26 
sołectw z  7  gmin – Klembów, Jadów, 
Radzymin, Dąbrówka, Wołomin, Po-
świętne, Strachówka. W ramach progra-
mu można było uzyskać maksymalne 
wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jed-

nego projektu. Każda gmina mogła zło-
żyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, 
ale sołectwo mogło uzyskać dofi nanso-
wanie na realizację jednego zadania.

– To bardzo ważne środki, bo skiero-
wane do małych społeczności. Cieszę się, 
że sejmik województwa mazowieckiego 
wspiera tego typu programy. Mam na-
dzieję, że będą one kontynuowane w ko-
lejnych latach w jeszcze szerszej formule 
– podsumował radny województwa ma-
zowieckiego Marcin Podsędek.



Wiadomości.pwWiadomości.pw 5SAMORZĄD

Decyzją Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego Gmina Tłuszcz otrzymała 
dofi nansowanie na zadanie pn. „Popra-
wa jakości powietrza miejskiego poprzez 
rewitalizację parku na osiedlu Długa w 
Tłuszczu” w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2019 w wysokości 100 
tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na 
wykonanie nasadzeń drzew, krzewów w 
parku.

W lipcu zakończył się remont ul. Wojska Polskiego, na odcinku od bocznicy kole-
jowej do ul. 1 Maja. W ramach prac zdemontowano tory starej kolejki prowadzącej 
na poligon.

Ten niewielki odcinek ul. Wojska Pol-
skiego nie był ujęty w ubiegłorocznym 
remoncie, ze względu na nierozwiązaną 
kwestię likwidacji szyn kolejowych z nie-
czynnej bocznicy. Po długich staraniach 
udało się w tym roku doprowadzić do 
uzyskania zgód na rozebranie bocznicy, 
która jest obecnie w zarządzie 26. Woj-
skowego Oddziału Gospodarczego.

Koszt prac to 462 tys. zł. Inwestycja 

została zrealizowana ze środków budże-
towych Miasta Zielonka.

W najbliższym czasie rozpocznie się 
remont innej ulicy w Zielonce Banko-
wej – ulicy Paderewskiego, na odcinku 
od Prymasa Wyszyńskiego do bocznicy 
kolejowej. Podobnie jak w przypadku 
remontu ul. Wojska Polskiego, planowa-
ny jest demontaż nieużywanych torów 
bocznicy kolejowej.

Zielonka

Dokończenie tekstu ze str. 1

- Nasi strażacy są wszędzie. Gaszą 
pożary, likwidują skutki zdarzeń komu-
nikacyjnych, prowadzą zajęcia szkole-
niowe, zabezpieczają imprezy. Biorąc 
pod uwagę skalę ich zaangażowania nie 
mamy wątpliwości, że ten zakup jest jak 
najbardziej potrzebny - mówi burmistrz 
Jacek Orych

- Nowy samochód to większe możli-
wości działania. Będzie on dysponował 
m.in. pojemniejszym zbiornikiem na 
wodę - dodaje Marcin Brzeziński, prezes 

OSP.
To nie koniec montażu fi nansowe-

go. Z pomocą dla mareckich strażaków 
ruszyły również fundusze ochrony śro-
dowiska: narodowy i wojewódzki. Jest 
to kwota 280 tys. zł. OSP w Markach li-
czy także na prywatnych ofi arodawców. 
Wsparcie przekazała fi rma SunChemi-
cal. Na stronie zrzutka.pl trwa również 
zbiórka brakujących pieniędzy. Straża-
cy liczą, że uzbierają 60 tys. zł. Na razie 
zgromadzili prawie 10 proc. tej kwoty,

Tania reklama!!! tel. 694-759-987
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W ramach projektu w każdej z trzech 
kobyłkowskich szkół będą odbywały 
się zajęcia projektowania i drukowania. 
Pracownie są już gotowe - w zeszłym 
tygodniu został dostarczony, a następnie 
zainstalowany sprzęt, szkoły otrzymały 
po trzy sztuki trzech rodzajów druka-
rek (jedno i dwugłowicowych), ręczny 
skaner 3D, laptop i fi lament do druka-
rek (jest to materiał używany w procesie 
druku).

Dofi nansowanie z projektu „Wsparcie 
dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez 
rozwijanie ich kompetencji kluczowych 
i umiejętności” jest kolejnym, które uzy-
skano dla rozwoju edukacji w mieście - 
kilka tygodni temu informowaliśmy np. 
o stworzeniu pracowni językowej w SP3.

Dzięki poprawie jakości i rozszerzaniu 
oferty edukacyjnej szkół, przez prowa-
dzenie zajęć z wykorzystaniem nowych 

technologii oraz nauczania metodą 
eksperymentu wzrasta poziom kompe-
tencji, postaw i umiejętności uczniów. 
Wykorzystanie aktywnych metod edu-
kacji rozbudza w dzieciach i młodzieży 
zainteresowania, ich twórczy potencjał, 
może powodować nowe pasje, rozwijać 
aspiracje edukacyjne. To wszystko bę-
dzie przydatne w dalszych etapach edu-
kacji i później - na rynku pracy.

6 SAMORZĄD

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

Strachówka Marki

„Biblioteka pod chmurką” to plenerowa akcja zapoczątkowana w 2013 roku. Każ-
dorazowo gromadzi liczne grono dzieci oraz ich opiekunów. Na odwiedzających 
czeka mnóstwo atrakcji: wspólne czytanie, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe z wy-
korzystaniem chusty animacyjnej i tunelu. Istnieje również możliwość wypożyczenia 
książki, bądź zapisania się do biblioteki. Podczas tegorocznej edycji zmieniamy loka-
lizację z dotychczasowej – Parku im. Bohdana Wodiczki i zapraszamy do Parku przy 
Muzeum Zofi i i Wacława Nałkowskich. 

2 sierpnia około godz. 12  rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przed-
szkoli na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci zamieszkujących Marki. Termin skła-
dania wniosków od 2 do 9 sierpnia. 

W rekrutacji uzupełniającej mogą 
brać udział dzieci w wieku przedszkol-
nym, zamieszkałe na terenie Miasta Mar-
ki, które nie uczestniczyły w tegorocznej 
rekrutacji zasadniczej prowadzonej w 
kwietniu-czerwcu lub nie zostały przyję-
te do przedszkola na skutek niepotwier-
dzenia przez rodziców miejsca, na które 
się zakwalifi kowały lub które zostało im 
wskazane przez Burmistrza.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie za 
pośrednictwem systemu elektroniczne-

go https://przedszkola-marki.nabory.pl/ 
i na tych samych zasadach co rekrutacja 
zasadnicza, z wyjątkiem miejsca skła-
dania wydrukowanych wniosków i do-
kumentów potwierdzających spełnienie 
kryteriów – podczas rekrutacji uzupeł-
niającej wspomniane dokumenty należy 
złożyć w Centrum Usług Wspólnych (a 
nie, jak w trakcie rekrutacji zasadniczej, 
w przedszkolu pierwszego wyboru).

Zadaniem rodziców, chcących zgłosić 
dziecko w ramach rekrutacji uzupełnia-

jącej jest zalogować się do systemu (od 2 
sierpnia 2019 r. od godz. 12 do 9 sierpnia 
2019 r. do godz. 12), wpisać w elektro-
nicznym wniosku dane dziecka i rodzica, 
a następnie wskazać, jakie przedszkola 
biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną li-
stę preferencji. Na tej liście będzie można 
umieścić maksymalnie trzy przedszkola, 
oczywiście po uszeregowaniu ich od tego 
najbardziej wymarzonego.

Po wprowadzeniu danych do kom-
putera rodzice będą proszeni o wydru-
kowanie papierowej wersji wniosku, 
dołączenie do niego dokumentów po-
twierdzających spełnianie zaznaczonych 
we wniosku kryteriów i dostarczenie go 
w terminie od 2 sierpnia do 9 sierpnia 
2019 r. do godz. 15.00 do Centrum Usług 
Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7 
(kancelaria, II piętro).

Godziny pracy kancelarii Centrum 
Usług Wspólnych:

poniedziałek - godz. 8.00 – 16.004
wtorek - godz. 8.00 – 16.00
środa - godz. 8.00 – 18.00
czwartek - godz. 8.00 – 16.00
piątek - godz. 8.00 – 16.00
Rodzice, którzy nie mogą albo nie 

chcą korzystać z komputera, będą mogli 
oczywiście pobrać z przedszkoli lub w 
CUW papierowy wniosek do wypełnie-
nia ręcznie.

Szkoły w Kobyłce, mimo trwających wakacji, są już gotowe na wrzesień i na początek zajęć w pracowniach druku 3D. W 
każdej szkole został zainstalowany sprzęt, który został zakupiony dzięki uzyskanemu dofi nansowaniu ze środków unijnych 
w projekcie „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności”.

Kobyłka
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Dokończenie tekstu ze str. 1

Dokończenie tekstu ze str. 1

1. Opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej ścieżki rowerowej 
wzdłuż torów od granicy miasta Zielon-
ka do ul. Napoleona w Kobyłce wraz z 
uzyskaniem decyzji ZRiD i/lub pozwo-
lenia na budowę na terenie zamkniętym 
PKP. Wykonawcą będzie Pracownia Pro-
jektowa KOMI Sp. z o.o. z Białegostoku. 
Realizacja powinna zakończyć się do 29 
maja 2020 r.

2. Opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej ścieżki rowerowej 
przy ul. Bohaterów Ossowa na odcin-
kach: od ul. Nadarzyńskiej do Ronda 
Cudu nad Wisłą i od Ronda Cudu nad 
Wisłą do ul. Broniewskiego oraz przy ul. 
Orzeszkowej na odcinku od ul. Nada-

rzyńskiej do Ronda Cudu nad Wisłą. 
Przedmiot zamówienia obejmuje wy-
konanie trzech  kompletnych doku-
mentacji projektowo-kosztorysowych 
(zgodnie z  podziałem na odcinki) wraz 
z uzyskaniem decyzji ZRiD na każdy od-
cinek: 1)  I odcinek – przy ul. Bohaterów 
Ossowa - od ul. Nadarzyńskiej do Ronda 
Cudu nad Wisłą; 2)  II odcinek – przy ul. 
Bohaterów Ossowa - od Ronda Cudu 
nad Wisłą do ul. Broniewskiego; 3)  III 
odcinek – przy ul. Orzeszkowej - od ul. 
Nadarzyńskiej do Ronda Cudu nad Wi-
słą. Wykonawcą będzie KPK-PROJEKT 
Krzysztof Polakowski z Zambrowa. Ter-
min zakończenia realizacji to 31 marca 
2020 r.

3. Opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej ścieżki rowerowej 
przy ul. Orszagha na odcinku od Al. Jana 
Pawła II do ul. Załuskiego oraz przy ul. 
Granicznej na odcinku od ul. Orszagha 
do Al. Jana Pawła II w Kobyłce. Przed-
miot zamówienia obejmuje wykona-
nie dwóch kompletnych dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych (zgodnie z 
podziałem na odcinki) wraz z uzyska-
niem decyzji ZRiD na każdy odcinek: 1) 
I odcinek – przy ul. Orszagha od Al. Jana 
Pawła II do ul. Załuskiego; 2) II odcinek 
– przy ul. Granicznej od ul. Orszagha do 
Al. Jana Pawła II w Kobyłce. Wykonawcą 
będzie KPK-PROJEKT Krzysztof Pola-
kowski z Zambrowa. Termin zakończe-
nia realizacji to 31 marca 2020 r.

Takie rozwiązania zredukowałyby w 
znacznym stopniu, odczuwalną przez 
okolicznych mieszkańców, uciążliwość 
ciągłego echa bardzo wzmożonego ru-
chu samochodowego. Ponadto, gminni 
reprezentanci zaproponowali, by in-
westor rozważył zastosowanie również 
innych, ekologicznych izolacji akustycz-
nych, np. w formie zielonych ścian, czy 
dodatkowych nasadzeń.

Większość obecnie zaplanowanych 
ekranów, o łącznej długości około 300 
m, przewidziana jest w okolicy węzła 
"Drewnica".

W przedstawionej koncepcji znajduje 

się bardzo wiele odstępstw od obowią-
zujących przepisów dla tego typu drogi. 
Spowodowane jest to nienormatywny-
mi odległościami pomiędzy węzłami na 
omawianym odcinku drogi S17. Zgod-
nie z regulacjami odległość ta powinna 
być o długości 5km, a w przypadku S17 
mamy odstępstwo do 2 km. Przedsta-
wiciele gminy Ząbki wskazali potrzebę 
wprowadzenia zmian w projekcie węzła 
"Ząbki", w szczególności znaczących ko-
rekt w zakresie zjazdu i skrzyżowania w 
ul. Szwoleżerów.

Samorządowcom zostało przedsta-
wione też alternatywne rozwiązanie ste-
rowania ruchem w sytuacji kryzysowej. 

Przewiduje ono poprowadzenie ruchu 
kołowego przez centrum Zielonki, tj. 
ulicę Kolejową. Plan ten spotkał się z 
jednoznacznym sprzeciwem Zastępcy 
Burmistrza Zielonki, który przypomniał 
przedstawicielom GDDKiA, że ulica 
Kolejowa jest drogą gminną, a nie woje-
wódzką (od 18 grudnia 2018 r.). Ponadto 
tunel kolejowy w Zielonce nie spełnia 
wymogów co do wysokości przejazdu 
dla wszystkich pojazdów.

Inwestor wstępnie przewiduje, że in-
westycja będzie realizowana w latach 
2020-2022. Cała inwestycja, według ak-
tualnychszacunków, może kosztować 
około 602 mln złotych.

OGŁOSZENIE
Burmistrz  Miasta Kobyłka organizuje przetargi ustne nieograniczone na 

sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowią-
cych własność Gminy Kobyłka

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Kobyłce przy skrzyżowaniu ulic 
Nowej i Aleksandra Wasia, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 178/1 w obrębie 
0031,31 o powierzchni 0,0740 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 250.000 zł. Wadium wynosi 
12.500 zł.

Przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Miasta Kobyłka
w dniu 3.09.2019 r. o godz. 10.00.

2. Nieruchomość niezabudowana, położona w Kobyłce przy ul. Przyjacielskiej, 
stanowiąca działki ewidencyjne  nr  19/1 i 19/9 w obrębie 0002,02 o łącznej 
powierzchni 0,7031 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 2.595.000 zł. Wadium wynosi 
130.000 zł.

Przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Miasta 
Kobyłka w dniu 4.09.2019 r. o godz. 10.00.

3. Nieruchomość niezabudowana, położona w Kobyłka przy ul. Granicznej, 
stanowiąca działki ewidencyjne nr 155/2, 157, 156 w obrębie 0033,33 o łącznej 
powierzchni 0,2193 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 1.100.000 zł. Wadium wynosi 
55.000 zł.

Przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbędzie się w Urzędzie Miasta 
Kobyłka w dniu 4.09.2019 r. o godz. 11.00.

Dodatkowe informacje odnośnie sprzedaży powyższych nieruchomości, 
w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać pod nr tel. 22 760-70-96, 
22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta 
Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój nr 37, bądź kierując korespondencję drogą 
elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl.
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Po raz trzeci odbył się Tłuszczański Festiwal Młodzieżowych  Orkiestr Dętych, który rozpoczął się 
Mszą Św. w kościele Przemienienia Pańskiego w Tłuszczu. Po Mszy siedem pięknych, kolorowych or-
kiestr paradowało ulicami miasta na Targowisko Miejskie, gdzie odbyły się przesłuchania konkursowe. 

W zmaganiach wzięły udział następujące or-
kiestry: Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy 
pod dyrekcją Marka Bąbolewskiego, Kozienicka 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Furioso pod dyrekcją 
Zdzisława Włodarskiego, Orkiestra Dęta Otwoc-
kiego Centrum Kultury pod dyrekcją Sebastiana 
Smędry, Orkiestra Grandioso Radom pod dyrekcją 
Dariusza Krajewskiego, Skierniewicka Orkiestra 
Dęta pod dyrekcją Marcina Zarzyckiego, Orkiestra 
Dęta OSP Pilawa pod dyrekcją Krzysztofa Czajki, 
Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa pod dyrekcją 
Magdaleny Kubickiej- Netka.

Jury festiwalu w składzie: Robert Osam, Tomasz 
Pieczka oraz Tadeusz Niećko po wysłuchaniu 
wszystkich koncertów estradowych postanowiło 
przyznać następujące nagrody:
1. miejsce oraz nagroda za najlepszy przemarsz dla 

Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa
2. miejsce dla Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta ,,Furioso"
3. miejsce dla Otwocka Orkiestra Dęta

Wyróżnienia dla:
Orkiestra Grandioso Radom
Orkiestra Dęta OSP Pilawa
Dodatkowe nagrody:
Najlepiej wykonany przemarsz: Harcerska Orkie-

stra Dęta z Tczewa
Nagroda publiczności: GMINNA ORKIESTRA 

DĘTA ZE STAREJ BŁOTNICY
Oprócz występów konkursowych, Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta z Tłuszcza jak co roku dała wspania-
ły popis umiejętności podczas koncertu.

Na zakończenie TFMOD wystąpił Rudi Schu-
berth i Tadeusz Leśniak z zespołem.

Honorowy patronat nad 3. Tłuszczańskim Festi-
walem Młodzieżowych Orkiestr Dętych objął Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik, a wydarzenie to było dofi nansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Organizatorami XXIII Dni Tłuszcza byli: Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu oraz  
Urząd Miejski w Tłuszczu.

We współorganizację wydarzenia włączyli się: 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat 
Wołomiński,  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tłusz-
cza oraz Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samo-
obrony KOBRA.

Partnerami wydarzenia byli: Wschodnie Kon-
sorcjum Eventowe, Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tłuszczu, Stowarzyszenie AB OVO, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku,  Spółdzielnia Socjalna POŻYTEK, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Tłuszczu, Terenowe Koło Pszczelarzy z 
Tłuszcza, Tłuszczańskie Stowarzyszenie MOTÓR, 
Koleje Mazowieckie, PKP Cargo, PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., PKP Intercity oraz Freightliner PL.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowanie sponsorom:

• Elefante – Panu Adrianowi Kalinowskiemu
• Sklep „Magda” – Państwu Magdalenie i Da-

riuszowi Romańskim
• Bank PKO – Pani Annie Mróz-Mateew
• WBS Bank – Panu Robertowi Gryglasowi
• Rajmedica – Panu Rafałowi Korczakowi
• FH  „Dom” Mućka – Panu Janowi Mućce
• ZD Transport – Panu  Zdzisławowi Dąbrow-

skiemu
• PK Auto Kwiat – Panu Piotrowi Kwiatkow-

skiemu
• PUH KORAL – Pani Danucie Sieradzkiej
• STANPOL – Panu Stanisławowi Sieradzkie-

mu
• FINES Operator Bankowy – Panu Adrianowi 

Jemielity
• UNIVERSAL SPORT – Panu Grzegorzowi 

Boguszewskiemu
• GALEA – Pani Anecie Klukowskiej
• CARGO GREEN – Panu Mirosławowi Śle-

dzińskiemu
• JURPOL – Panu Władysławowi Jurkowi

Fot. Grzegorz Zbrzeźniak


